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Sacola Tricô e Crochê Bella 

Por Maria Dirma Silva para Ateliê Pingouin 
 
 

  
 
Material: Pingouin Bella 
1 nov. (150 g) na cor Fonte (2599); ag. de crochê Pingouin de 2,5 mm;  
ag. circular para tricô Pingouin de 3,0, 4,5 e 6,0 mm com 60 cm de comprimento; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; marcadores de pontos 
 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); 
aum. = aumento em p.a. = 2 p.a. no mesmo p. de base 
carr. = carreira(s); 
m. = meia; 
m.s. = mate simples = tire 1p. sem fazer em m., 1m., passe o p. sem fazer por 
cima do m. 
nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); 
t. = tricô; 
trab. = trabalhe; 
*--* = repita de *a* 
Arremate em icord = Monte 3 p.*trabalhe 2 m., faça um m.s. pegando 1 p. do icord 
e 1 p. dos que estão em espera, deslize os pontos para a outra ponta da agulha*. 
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Ponto Fantasia: 
1ª carr.: *1 m., 1 laç.* repetir de * a * até o final da carreira 
2ª carr.: em m., derrubando as laçadas feitas na carreira anterior 
3ª a 5ª carreira: em m. 
Repita as carreiras 1 a 5. 
 
Execução 
 
O fundo da sacola é feito em crochê e o corpo em tricô circular. 
 
Fundo: faça um anel mágico e trabalhe: 
1ª carr.: 14 p.a. no anel (14 p.) 
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (28 p.) 
3ª carr.: *1 aum., 1 p.a. no próximo p.* (42 p.) 
4ª carr.: *1 aum., 1 p.a. nos próximos 2p.* (56 p.) 
5ª carr.: *1 aum., 1 p.a. nos próximos 3p.* (70 p.) 
6ª carr.: *1 aum., 1 p.a. nos próximos 4p.* (84 p.) 
7ª carr.: *1 aum., 1 p.a. nos próximos 5p.* (98 p.) 
8ª carr.: *1 aum., 1 p.a. nos próximos 6p.* (112 p.) 
Arremate. 
Com a agulha circular de 6,0 mm levante 1 p. em cada p. da última carreira do 
fundo. Feche o círculo colocando um marcador para sinalizar o início da 
carreira.  Trabalhe 4 carreiras em meia. 
Mude para o P. Fantasia e trabalhe por 30 carreiras 
Mude para a agulha circular de 4,5 mm e trabalhe: 
1ªcarr.: em t. 
2ª carr.: em m. 
3ª carr.: em t. 
4ª carr.: em m. 
Mude para a agulha de 3,0 mm e trabalhe as alças do seguinte modo: 
1ª carr.: 14t., arremate 42p., 14t. arremate 42p. 
2ª carr.: 14m., monte 42p. (ou mais se preferir uma alça maior), 14m., monte 42p. 
(ou mais se preferir uma alça maior) 
3ª carr.: em t. 
4ª carr.: em m. 
5ª carr.: em t. 
6ª carr.: em m. 
Arremate em icord. 
 
 


