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Blusa Brisa com um ombro 
 

Por M. Dirma da Silva para Ateliê Pingouin 
 

 
 

Material: Pingouin Brisa 
2 novelos de 100g na cor Preto (100) 
ag. circular para tricô Pingouin de 4,5 mm com 80 cm de largura; 
ag. auxiliar ou fio de cor contrastante. 
  
TENSÃO DO PONTO:  30 p. x 32 carr. = 10 cm x 10 cm em barra 2 x 2 sem 
esticar o tecido. 
  
  
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); 
carr. = carreira(s); 
j. = juntos; 
m. = meia; 
m.s.= mate simples 
p.= ponto(s); 
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p. barra 2x2. =*2t., 2m.*; 
*_*= repita de *a*; 
t. = tricô. 
Acabamento em i-cord: 
Na agulha circular (ou se preferir na ag. de ponta dupla) monte 3 p., *levante 1 
p. na borda da peça, deslize os p. para a outra ponta da agulha e trab. 2m., 
1m.s.* 
  
Execução 
  
Usando 2 fios, monte 168 p.  na agulha circular, e trabalhe de forma circular em 
barra 2x2 por 
25 cm. 
Divida o trabalho em 2 partes com 84 p. cada. Coloque uma das partes em 
agulha auxiliar ou fio contrastante. 
  
Frente: Trabalhe em carr. de ida e volta: 
1ª carr.: arremate 6 p. (início do decote), continue em p. barra 2 x 2 por 78 p. 
2ª carr.: arremate 6 p. (cava), continue em p. barra 2 x 2. 
3ª carr.: 1 m., 1 m.s., p. barra 2 x 2 até o final da carr. 
4ª carr.: trabalhe acompanhando os pontos em barra 2x2 até faltarem 3 p., 
2 p.j., 1t. 
Repita as carreiras 3 e 4 até obter 17 p. e deixe-os em espera num fio ou 
agulha auxiliar. 
  
Costas: Trabalhe do mesmo modo da frente, invertendo os lados da cava e 
decote. 
Una os ombros. 
Finalize a cava e o decote com o acabamento em i-cord 
Arremate os fios. 
 


