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Kaftan Praia 
 

Por Cleide Máximo para Ateliê Pingouin 
 

 
 
Material: Pingouin Bella Fashion 
5 novelos (100g) na cor Duna (704); 
1 novelo na cor Jerimum (2234); 
1 novelo na cor Cancun (1508) 
ag. para crochê Pingouin de 3,00 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos 
 
Tamanho: P (96-100 cm de quadril) 
 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); 
carr. = carreira(s); 
corr. = correntinha(s); 
p. = ponto(s); 
p.a. = p. alto; 
p.b. = p. baixo; 
p.bx. = p. baixíssimo; 
trab. = trabalhe;  
 
Execução 
 
Você pode fazer essa peça sob medida. Para isso inicie com a medida do quadril 
mais 10 cm de folga (lembrando que deve ser múltiplo de 8 p.) e siga a receita com 
as suas medidas de comprimento da peça, altura de cava e decote. As medidas 
indicadas na receita são para o tamanho P. 
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Trabalhe em carreiras de ida e volta. 
Costas: Iniciando pela parte de baixo faça 145 corr. + 1 para subir (18 motivos) e 
trabalhe seguindo o gráfico 1. 

Gráfico 1 
 

 
A 46 cm de altura, numa carreira ímpar trabalhe os 14 motivos centrais nas 
seguintes cores: 
1 carreira ímpar na cor Jerimum, 1 carreira par na cor Cancun, 1 carreira ímpar na 
cor Jerimum. Volte com a cor Duna e siga o trabalho. 
A 78 cm de altura para o decote deixe sem trabalhar os 6 motivos centrais e 
continue cada ombro separadamente por 4 cm e arremate. 
Frente: Trabalhe igual às costas e a 55 cm de altura forme o decote seguindo o 
gráfico 2 e siga até completar 82 cm de altura total. 

Gráfico 2 
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Montagem e acabamentos: Una os ombros e as laterais (55 cm) deixando os 27 
cm da cava abertos. Faça o acabamento em toda a lateral, inclusive das cavas do 
seguinte modo: 
1 carreira em p.b. na cor Jerimum, 1 carreira em p.b. na cor Cancun, 1 carreira em 
p.b. na cor Jerimum. Mude para a cor Duna e faça o bico seguindo o gráfico 3. 
 

Gráfico 3 
 

 
 

Faça o acabamento do decote seguindo o gráfico 4. 
Una 3 fios de 10 cm de comprimento para a franjas e prenda-as nas laterais da 
peça. 

Gráfico 4 
 

 
 
 

 

 


