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Conjunto Saia e Top Brisa 

Por Miriam Nakutis para Ateliê Pingouin 
 
 

 
 
Material: Pingouin Brisa 
6 nov. (100g) na cor Cupcake (7359); ag. para crochê Pingouin de 3,0 e 3,5 mm; 
1 rolinho de lastex; 1 par de bojo para biquíni; linha e agulha de costura para 
prender o bojo; ag. de tapeçaria para os acabamentos 
 
Tamanho: P 
 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); p.a. = p. alto; p.a.r.f. = p. alto em relevo pela frente; 
p.a.r.t. = p. alto em relevo por trás; p.a.d.r.f. = p. alto duplo em relevo pela frente; 
p.a.d.r.t. = p. alto duplo em relevo por trás; p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; 
trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 
Barra 1/1 em p.a.: *1 p.a.r.f., 1p.a.r.t.* 
Barra 2/2 em p.a.d.: *2 p.a.d.r.f., 1p.a.d.r.t.* 
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Execução 
 
O trabalho é executado com fio duplo. 
 
Saia: Usando fio duplo e iniciando pelo cós com a agulha 3,0 mm faça 180 corr., 
feche em p.bx. e continue de forma circular: 
1ª carr.: em p.a.d. 
2ª-5ª carr.: barra 2/2 em p.a.d. 
Continue para a saia seguindo o gráfico 1 por 16 carreiras. 
 

Gráfico 1 
 

 
 

Mude para o gráfico 2 e trabalhe 8 carreiras com a agulha 3,0 mm, 8 carreiras com 
a agulha 3,5 mm e arremate. 
 

Gráfico 2 
 

 
 

Acabamentos: 
Corte tiras de lastex com 1,40 m de comprimento. Dobre cada tira ao meio e com a 
ajuda da agulha de tapeçaria passe por dentro de cada ponto alto duplo em relevo 
no lado avesso. Amarre bem e esconda as pontas. 
Esconda e corte os fios. 
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Top: usando fio duplo e agulha 3,0 mm faça 135 corr. feche em p.bx. e continue 
de forma circular seguindo o gráfico 1 por 15 carreiras. Divida o trabalho, 68 p. 
para as costas e 67 p. para a frente. 
Trabalhe os pontos da frente 1 carreira seguindo o gráfico 1 e coloque em espera. 
 

Gráfico 1 
 

 
 

Trabalhe os 68 p. das costas do seguinte modo: 
1ª carr.: em p.a. 
2ª à 7ª carr.: em barra 1/1 em p.a. 
Siga para a barra trabalhando o gráfico 2 por 8 carreiras e arremate. 
 

Gráfico 2 

 
 

Bojo: usando a agulha 3,0 mm e fio duplo, faça o bojo seguindo o gráfico 3. 
Faça outro igual. Una os 2 bojos com 10 p. em p.b. trabalhados por 10 carreiras, 
seguindo o esquema. 
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Gráfico 3 

 
 
Montagem e acabamentos: 
Costure os bojos na parte da frente do tope una as laterais com a barra 1/1 
das costas. 
Faça as alças no topo dos bojos seguindo o gráfico 4 por 37 cm e prenda-as 
nas costas. 
 

Gráfico 4 
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