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Botinhas de Natal 
 

Por Evelyn Elsner para Ateliê Pingouin 
 

 
 
Medida: 13 cm altura  
 
Material:  
Pingouin Flash - 1 novelo (100 g) em cada uma das cores: Tomate (314) e 
Amazônia (1673) 
Agulhas Pingouin para tricô 4,50 mm 
Agulha para tapeçaria para os acabamentos 
 
Pontos empregados e abreviaturas:  
carr. = carreira 
p. = ponto 
t. = tricô 
m. = meia 
laç. = laçada 
p.j.t. = pontos juntos em tricô 
*...* = repita de *a* quantas vezes forem necessárias na carreira. 
2 p.cruz.m. = 2 pontos cruzados em meia: trabalhe o 2º p. em m. por trás e sem 
tirá-lo da ag. esquerda, trabalhe o 1º p. em m. e só então tire-os da ag. esquerda. 
2 p.cruz.t. = 2 pontos cruzados em tricô: trabalhe o 2º p. em t. e sem tirá-lo da ag. 
esquerda, trabalhe o 1º p. em t. e só então tire-os da ag. esquerda. 
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Execução: 
Com Pingouin Flash na cor Tomate monte 30p. e trabalhe do seguinte modo: 
1ª carr.:  em t. 
2ª carr.: *2 t. 1 laç*, terminar com 2 t. (44 p.) 
3ª carr.: em t., trabalhando as laç. torcidas, pegando o fio de trás, para não formar 
furinhos. 
 4ª à 8ª carr.: em t. 
9ª carr.: 18 t., (2 p.j.t.) 4 vezes, 18 t. (40 p.) 
10ª carr.: em t. 
11ª carr.: 16 t., (2 p.j.t.) 4 vezes, 16 t. (36 p.) 
12ª carr.: em t. 
13ª carr.: 14 t., (2 p.j.t.) 4 vezes, 14 t. (32 p.) 
14ª carr.: em t. 
15ª carr.: 12 t., (2 p.j.t.) 4 vezes, 12 t. (28 p.) 
16ª carr.: em t. 
17ª carr.: 3 t., 2 p.cruz.m., *2 t., 2 p.cruz.m.*, termine com 3 t. 
18ª carr.: 3 m., 2 p.cruz.t., *2 m., 2 p.cruz.t.*, termine com 3 m. 
Repetir 17ª e 18ª carr. até a 27ª carr.  
Mude para a cor Amazônia e trabalhe da 28ª a 38ª carr. em t. 
Arremate. Feche a botinha com uma costura invisível. 
 

 


