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Kimono Verde e Azul em Crochê 

Por Miriam Nakutis para Ateliê Pingouin 
 

 
 

Material: Pingouin Bella Arte 
8 novelos (100g) na cor Fonte (2599), 5 novelos (100g) na cor Verde Inglês (8636); 
ag. para crochê Pingouin de 4,0 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 
2 contas tipo sininho para o acabamento do cordão 
 
Tamanho: Único 
 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s) 
carr. = carreira(s) 
corr. = correntinha(s) 
p. = ponto(s) 
p.a. = p. alto 
p.a.d. = p. alto duplo 
p.b. = p. baixo 
p.bx. = p. baixíssimo 
trab. = trabalhe 
 
Execução 
Para facilitar vamos considerar apenas os pontos cruzados do gráfico 2 para a 
contagem de pontos. 
 
Iniciando pela barra: Com a cor Verde Inglês trabalhe a barra do kimono seguindo 
o gráfico 1. 
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Gráfico 1 
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Repita o motivo por 8 vezes (1,20m de comprimento aproximadamente). Com a 
cor Fonte trabalhe sobre a lateral da barra seguindo o gráfico 2, distribuindo os 
pontos na primeira carreira de modo a obter 48 pontos cruzados. Alterne as cores 
como indicado. Siga repetindo o gráfico 2 por 35 cm (medidos depois da barra). 
Divida o trabalho deixando metade dos pontos para as costas (24 p. cruzados) e o 
restante divididos igualmente nas 2 frentes (12 p. cruzados). Trabalhe cada parte 
separadamente. 
 
Frentes: Numa das frentes continue o trabalho seguindo o gráfico 2 e arrematando 
para o decote 1 p. a cada carreira até obter 8 p. cruzados para o ombro. Arremate. 
Faça a outra frente invertendo o lado do decote. 
 
 
 
                                        Gráfico 2 
 

       
 
Costas: Trabalhe seguindo o gráfico 2 por 30 cm. Trabalhe os ombros igual à 
frente, ou seja, 8 p. cruzados, por 2 carreiras e arremate. Faça o mesmo no outro 
ombro. 
 
Barrado Manga: Com a cor Verde Inglês, trabalhe seguindo o gráfico 1 por 3 
vezes (3 motivos) e arremate. Faça outra igual. 
 
Montagem e acabamentos: 
Feche os ombros, pregue o barrado das mangas e feche. Com a cor Verde Inglês 
contorne toda a abertura da frente e decote seguindo o gráfico 3. 
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Gráfico 3 
 

 
 
Cinto: Com a cor Verde faça 4 correntinhas e trabalhe em p.b. por 1,50m e 
arremate. 
Introduza as contas nas pontas.  Una o fio Verde Inglês numa das pontas com 
1 p.bx. e trabalhe 20 correntinhas e arremate. Corte o fio rente. 
Repita por quantas vezes desejar para formar um pingente. 
Faça o mesmo na outra ponta. 
 
 

 

 
 
A receita do Top você encontra aqui: 
https://www.pingouin.com.br/single-post/Top-Bella-Arte-em-Trico 
 


