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Regata Tricô 2 cores Brisa 
 

Por Ateliê Pingouin 
 

 
 
Material: Pingouin Brisa 
2 nov. (100g) na cor Preto (100) e 2 nov. (100g) na cor Fascinação (4323) 
ag. circular para tricô Pingouin de 3,0 mm, 3,5 mm e 4,0 mm com 60 cm de 
comprimento; ag. de tapeçaria para os acabamentos. 
 
Tamanho: P 
 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); j. = juntos; laç. = laçada; m. = meia; m.s. = mate 
simples; t. = tricô; trab. = trabalhe; *--* = repita de *a* 
P. fantasia = siga o gráfico 
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Execução 
O trabalho é feito com fio duplo, de forma circular, iniciando pela barra. 
 
Com 2 fios da cor Preto monte 198 p. na agulha 3,5 mm e feche o círculo 
colocando um marcador para indicar o início da carreira. Trabalhe em barra 1/1 por 
2 cm. Mude para a agulha 4,0 mm e para o p. fantasia seguindo o gráfico e 
trabalhe alternando 2 carr. em Preto, 2 carr. em Fascinação por 23 cm. Arremate 
99 p. (9 repetições de pontos) para as costas e continue sobre os 99 p. da frente 
fazendo as diminuições seguindo o gráfico. Arremate. 
 

Gráfico 
 

 
 

Montagem e acabamentos: com a agulha de 3,0 mm e com a cor Preto levante 
os pontos ao redor das cavas e costas, trabalhe em barra 1/1 por 2 cm e arremate. 
Levante os pontos do decote da frente, inclusive os dos acabamentos das cavas, 
trabalhe em barra 1/1 por 2 cm e arremate. Para as alças monte 8 p. e trabalhe em 
carreiras de ida e volta: *1m., tire 1 ponto sem fazer em tricô com o fio na frente do 
trabalho* 
A 26 cm de comprimento arremate. Faça outra igual e prenda-as com pequenos 
pontos. 
 


