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Blusa Verde com Tranças 
 

Por Vilmary Chene para Ateliê Pingouin 
 

 
 

Material: Pingouin Balloon 
3 nov. (100 g) na cor M. Bottle (8666); 
ag. para tricô Pingouin de 3,5 mm; 
ag. para tricô Pingouin de 4,0 mm;  
ag. auxiliar para tranças; 
marcadores de pontos; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos 
 
TENSÃO DO PONTO: 25 p. x 29 carr. = 10 cm x 10 cm na ag. 4,0 mm seguindo 
o gráfico 2 
 
Tamanho: P 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s) 
barra torcida 1/1 = *1mt., 1t.* 
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carr. = carreira(s) 
m. = meia 
marc. = marcador 
mt. = meia torcido 
t. = tricô 
trab. = trabalhe 
*--* = repita de *a* 
 
Execução 
 
Nota: Para a execução da frente, das costas e acrescente 1 p. de borda de cada 
lado para a costura. Os pontos de borda não aparecem nos gráficos. 
 
Frente: Na ag. 3,5 mm monte 94 p. mais 1 p. de borda de cada lado (para a 
costura) e trabalhe em barra torcida 1/1 por 13 carreiras (4,5 cm). 
Mude para a ag. 4,0 e trabalhe do seguinte modo: 
1ª carr.: 1p. de borda,1mt., 1t., 8m., 1t., 1mt., marc., *5t., 1m.,1t., 1m., 5t.* 2 vezes 
de*a*, marc., 1mt., 1t., 1mt., 1t., 10m., 1t., 1mt.,1t., 1mt., marc., *5t., 1m.,1t., 1m., 
5t.*2 vezes de*a*, marc., 1 mt., 1t., 8m., 1t., 1mt., 1 p. de borda. 
Siga trabalhando as demais carreiras do seguinte modo: 
1 p. de borda,12p. seguindo o gráfico 1, marc, 26p. seguindo o gráfico 2 por 
2 vezes, marc, 18p. seguindo o gráfico 3, marc., 26p. seguindo o gráfico 2 por 
2 vezes, marc., 12p. seguindo o gráfico 4, 1 p. de borda. Continue o trabalho 
seguindo os gráficos e a 42 cm de altura diminua para as cavas nos dois lados a 
cada 2 carreiras, 1 vez 4 p., 2 vezes 1 ponto. A 10 cm desde o início das cavas 
arremate para o decote os 12 p. centrais e siga cada lado separadamente 
arrematando do lado do decote, a cada 2 carr., 1 vez 3p., 2 vezes 2 p., 7 vezes 
1 p.. Arremate os p. restantes. Faça o outro lado do decote igual. 

 
Gráfico 1 

 

 
 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 
 

 
 

Gráfico 4 
 

 
 
 

 
 
Costas: Trabalhe igual à frente. 
 
Arremate do decote: Una um dos ombros. Com a ag. 3,5 mm levante 100 p. ao 
redor do decote e trab. em barra torcida 1/1 por 6 carr. e arremate. Feche o outro 
ombro e o arremate do decote. 
 
Mangas: Com o lado direito do trabalho virado para você e com a ag. de 4,0 mm 
levante 74p. (72p. mais 1p. de borda de cada lado), ao redor da cava e trab. 
modelando a manga em carreiras encurtadas do seguinte modo: 
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1ª carr. (avesso): 1p. de borda, 19m., marc., 11m.,1t.., 1m., 8t.,1m.,1t., 11m., vire 
o trabalho 
2ª carr. (direito): 11t., 12 p. acompanhando o gráfico 4, 11t., tire o marc., trab. 
mais 1p. em t., vire o trabalho 
3ª carr. (avesso): 12 m., 12p. do gráfico 4, 11m., trab. mais 1p. em m., vire 
o trabalho 
4ª carr. (direito): 12t., 12 p. do gráfico 4, 12 t., trab. mais 1p. em t., vire o trabalho 
5ª carr. (avesso): 13 m., 12p. do gráfico 4, 12m., trab. mais 1p. em m., vire o 
trabalho 
6ª carr. (direito): 13t., 12 p. do gráfico 4, 13t., trab. mais 1p. em t., vire o trabalho 
Continue modelando a manga em carreiras encurtadas acrescentando 1p. no final 
de cada carr., até que restem 9p. de cada lado em espera (8p. mais o p. de borda). 
Continue as carreiras encurtadas acrescentando 2p. no final de cada carr. até 
restarem 5p.  de cada lado em espera (4p. mais o p. de borda). 
Na próxima carr. trab. todos os 74 p. (72p. mais 1p. de borda de cada 
lado).  Continue o trabalho sobre todos os p., diminuindo a 2 p. da borda, dos dois 
lados, a cada 6 carr., 7 vezes 1 p.. Trabalhe em barra torcida 1/1 por 12 carr. e 
arremate. 
 
Montagem e acabamentos: feche as laterais da blusa. 

 

 


