
 
 
 

Receita publicada no site da Pingouin fios - https://www.pingouin.com.br/blog 

Blusa Mohair 
 

Por Maria Dirma Silva para Ateliê Pingouin 

(Nível: Intermediário) 

 

 
 

MATERIAL: Pingouin Mohair 3 nov. (50 g) na cor Mountain (7791); ag. 
circular para tricô Pingouin de 6,0 mm com 80 cm de comprimento; 8 
marcadores de pontos, sendo um deles diferente dos demais para marcar o 
início da carr.; ag. de tapeçaria para os acabamentos, 3 prendedores de pontos 
ou pedaços de fios para deixar os p. à espera. 
  
TENSÃO DO PONTO: 18 p. x 20 carr. = 10 cm x 10 cm na ag. 6,0 mm em p. 
jérsei. 
  
TAMANHO: M 
  
PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS: 
ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m = meia; t = tricô; trab. = trabalhe; cm = 
coloque um marcador; pm = passe o marcador para a outra ag.; aum. = 
aumento; *--* = repita de *a* 
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P. jérsei ou p. meia (circular): 
Todas as carr. em m. 
  
P. jérsei ou p. meia (carr. de ida e volta): 
1ª carr.(direito): todos os p. em m. 
2ª carr.(avesso): todos os p. em t. 
  
Aumento: 
Pegue a alça entre os dois p. da carr. anterior. Coloque-a na ag. da esquerda e 
trab. em m. 
  
Arremate em i-cord: 
Monte 3 p. 
*Trab. os 2 primeiros p. em m. 
Trab. o 3º p. em m junto com um p. da borda que está sendo arrematada. 
Volte os 3 p. para a ag. da esquerda. * 
Repita de * a * até arrematar todos os p. da borda. 
Arremate os 3 p. e costure com o início para fechar o círculo. 
  
  
EXECUÇÃO: 
Na ag. circular de 6,0 mm, monte 120 p. e feche o círculo. 
1ª carr.: 3m, cm, aum, 17m, aum (manga esquerda), cm, 3m, cm, aum, 37m, 
aum (frente), cm, 3m, cm, aum, 17m, aum (manga direita), cm, 3m, cm, aum, 
37m, aum (costas), cm (diferente dos demais para marcar o início da carr.). 
2ª carr.: todos os p. em m. 
3ª carr.: *3m, pm, aum, m até o marcador, aum, pm* repita os p. entre * até o 
final da carr. 
4ª carr. todos p. em m. 
  
Repita as carr. 3 e 4 até obter 20 cm a partir do decote. 
  
Obs.: Caso deseje uma blusa de um tamanho maior, repita as carr. 3 e 4 até 
obter a medida do decote até a axila, medindo na linha do raglã. 
  
Separação dos pontos: 
Coloque os 3m em um prendedor de p. ou em um pedaço de fio para deixá-los 
à espera. Retire o marcador. 
Trab. em meia até o próximo marcador. Retire o marcador (Manga esquerda). 
Coloque em um prendedor de p. ou pedaço de fio, retirando os marcadores: os 
3 p. até o próximo marcador, os p. até o próximo marcador, os 3 p. até o 
próximo marcador (Frente). 
Coloque os p. até o próximo marcador em um prendedor de p. ou pedaço de fio 
(Manga direita). 
Coloque em um prendedor de p. ou pedaço de fio, retirando os marcadores: os 
3 p. até o próximo marcador, os p. até o próximo marcador, os 3 primeiros p. 
que já estavam à espera (Costas). 
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Manga esquerda: 
Nota: A manga pode ser trabalhada em círculos, usando uma ag. mais curta ou 
usando o método do laço mágico, ou aberta em carr. de ida e volta. 
Trab. os p. da manga em p. jérsei por 60 cm ou até obter o tamanho desejado. 
Arremate a manga em i-cord. 
Feche a manga com uma costura invisível. 
  
Manga direita: 
Trab. da mesma maneira que a manga esquerda. 
  
Corpo da blusa: 
Coloque todos p. que estavam à espera na ag. e feche o círculo. 
Trab. em m por 50 cm ou até obter o tamanho desejado. 
Arremate a barra em i-cord. 
  
Acabamento do decote: 
Levante 120 p. no decote e arremate em i-cord. 
  
Acabamento: 
Com a ag. de tapeçaria, esconda as pontas de fios. 
 
 

 


