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Casaqueto Manga Sino Paratapet 

Por Miriam Nakutis para Ateliê Pingouin 
 

 
 
Material: Pingouin Paratapet 
7 meadas (100 g) na cor Fanta (291); 
ag. para circular para tricô Pingouin de 8,0 mm com 80 cm de comprimento; 
marcadores de pontos; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos. 
 
TENSÃO DO PONTO:  12 p. x 15 carr. = 10 cm x 10 cm na ag. 8,0 mm 
em p. jersey 
 
Tamanho: M 
 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
(A) = avesso do trabalho 
(D) =direito do trabalho 
ag. = agulha(s) 
carr. = carreira(s) 
j. = juntos 
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m. = meia 
m.d.e. = mate duplo inclinado para a esquerda = tire 1 p. sem fazer em m., trab. os 
próximos 2p. juntos em m., passe o sem fazer sobre os 2j.m. 
m.s. = mate simples = tire 1p. sem fazer, 1m., passe o sem fazer por cima do m. 
p. jersey = direito em m. e avesso em t. 
t. = tricô 
trab. = trabalhe 
*--* = repita de *a* 
 
Ponto arroz: 
1ª carr.: *1t., 1m.* 
2ª carr.: trab. desencontrando os p., m. sobre t. e t. sobre m. 
 
Ponto fantasia: múltiplo de 5 p. 
1ª carr. (D): *3m., 2t.* 
2ª, 4ª e 6ª carr. (A): trab. acompanhando os pontos 
3ª carr. (D): *3m., 2t.* 
5ª carr. (D): *laç., m.d.e., laç., 2t.* 
 
Execução 
 
Corpo: Trab. em carr. de ida e volta. Começando pela barra, monte 84 p., 
trab. em p. arroz por 6 carr. e continue o trabalho do seguinte modo: por 12 carr. 
(2 repetições do p. fantasia): 
(D): 6p. arroz (p. de borda), 2 t., p. fantasia até restarem 6p., 6p. arroz. 
(p. de borda) 
(A): 6p. arroz, trab. acompanhando os p. restantes como se apresentam 
(m. sobre m. e t. sobre t.) e termine a carr. com 6p. arroz. 
Trabalhe repetindo as carr. do direito e do avesso por 12 carr. (2 repetições 
do p. fantasia). 
A seguir continue trabalhando os p. de borda em p. arroz e os 98p. restantes em p. 
jersey por 30 carr. (aproximadamente 40 cm de altura). A seguir, numa carr. do 
direito, separe frentes e costas do seguinte modo: 6p. de borda, 2t., 10p. fantasia, 
3m. (21p. para a frente direita), 
deixe o restante dos p. em espera numa ag. auxiliar ou num fio. 
Continue o trabalho até obter o comprimento de 10 repetições do p. fantasia 
(60 carr.), trabalhe em p. arroz por 8 carr. e arremate, do lado do decote, 10p. 
Continue m p. arroz e a 60 cm de altura total arremate os p. restantes. 
Trabalhe e outra frente do mesmo modo. 
 
Costas: Retome os 42p. das costas e trab. em p. jersey por 60 carr.. Mude para o 
p. arroz e a 58 cm de altura total arremate os 20p. centrais e trab. separadamente 
cada lado até obter 60 cm de altura total e arremate. 
Una os ombros. 
 
Mangas: Levante 34p. ao redor da cava e trab. em p. jersey, aumentando nos 
2 lados, a cada 6 carr., 3 vezes 1 p. (40p.). A 17 cm desde o início mude para o p. 
arroz e trab. por 6 carr.. 
Mude para o p. fantasia, trab. 6 carr. e siga aumentando 1p. na 7ª e na 19ª carr. do 
seguinte modo: 
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7ª carr. (D): 1t., 1aum., 1t., *3m., 1t., 1aum., 1t.* 
8ª carr. e todas as pares (A): trab. acompanhando os pontos 
9ª carr. (D): 3t.,*3m., 3t.* 
11ª carr. (D): 3t.,*laç., m.d.e., laç., 3t.* 
13ª carr. (D): 3t.,*3m., 3t.* 
15ª carr. (D): 3t.,*3m., 3t.* 
17ª carr. (D): 3t.,*laç., m.d.e., laç., 3t.* 
19ª carr.: 2t., 1aum., 1t., *3m., 2t., 1aum., 1t.* 
21ª carr. (D): 4t.,*3m., 4t.* 
23ª carr. (D): 4t.,*laç., m.d.e., laç., 4t.* 
25ª carr. (D): 4t.,*3m., 4t.* 
27ª carr. (D): 4t.,*3m., 4t.* 
29ª carr. (D): 4t.,*laç., m.d.e., laç., 4t.* 
30ª carr. (A): trab. acompanhando os p. 
Mude para o p. arroz, trab. 6 carr. e arremate. 
 

 


