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Conjunto de Bebê com Tranças 
 

Por Rosely Biolada para Ateliê Pingouin 

 

  
MATERIAL: Pingouin Petit Bebê 4 nov. (100 g) na cor Blue Baby (9517); ag. 
de tricô Pingouin de 2,5 mm e 3,5 mm; 7 botões (5 para o casaquinho e 2 para 
a jardineira); ag. auxiliar de tranças; prendedor de pontos ou pedaço de fio para 
manter os pontos à espera; ag. de tapeçaria para os acabamentos. 
  
TENSÃO DO PONTO: 27 p. x 32 carr. = 10 cm x 10 cm na ag. 3,5 mm em p. 
jérsei. 
  
TAMANHO: 0 a 3 meses 
  
PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS: 
ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m = meia; t = tricô; 2pjm = dois p. juntos em 
m; 2pjt = dois p. juntos em t; laç = laçada; trab. = trabalhe; aum. = aumento; *--* 
= repita de *a*. 
Obs.: acompanhe o p. = faça em m os p. que se mostram como m e em t os 
que se mostram como t. 
  
Ponto jérsei: 
1ª carr. (direito): todos os p. em m. 
2ª carr. (avesso): todos os p. em t. 
 
Ponto barra 1/1: 
1ª carr.: *1m, 1t*, repita os p. entre * até o final da carr. 
2ª carr.: acompanhe o p. 
Repita as carr. 1 e 2 até o tamanho desejado. 
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Ponto fantasia: 
1ª carr.: *4m, 5t, 1m, 5t* repita os p. entre * até o final da carr. 
2ª carr. e todas as carr. do avesso: acompanhe o p. 
3ª carr.: repita a 1ª carr. 
5ª carr.: *(coloque 2m em uma ag. auxiliar na frente do trabalho, trab. 2m, 
trab. em m os 2 p. da ag. auxiliar), 2t, 7m, 2t*. 
Repita as carr. de 1 a 5 até o tamanho desejado. 
  
CASAQUINHO 
Na ag. de 3,5 mm, monte 119 p. 
Obs.: Mantenha 5t no início e no final de todas as carreiras, como indicado, 
para criar a borda do casaquinho. 
1ª carr.: 5t (borda), trab. em p. barra 1/1 até 5 p. antes do final da carr., 5t 
(borda). 
Trab. mais 7 carr. da mesma forma ou até atingir 3 cm. 
Próxima carr.:  5t, trab. em p. fantasia até 9 p. antes do final da carr. e termine 
com 4m, 5t. 
Repita essa carr. até obter 14 cm a partir do início, mantendo a repetição das 
carr. do p. fantasia. 
Cavas: 
Frente direita: 
1ª carr.: 5t (borda), 25 p. em p. fantasia, 2pjm. 
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p. 
3ª carr.: 5t, 24 p. em p. fantasia, 2pjm. 
5ª carr.: 5t, 23 p. em p. fantasia, 2pjm. 
Faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. ou 
em um pedaço de fio para deixá-los à espera. 
Costas: 
1ª carr.: 2pjm, 51 p. em p. fantasia, 2pjm. 
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p. 
3ª carr.: 2pjm, 49 p. em p. fantasia, 2pjm. 
5ª carr.: 2pjm, 47 p. em p. fantasia, 2pjm. 
Faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. ou 
em um pedaço de fio para deixá-los à espera. 
Frente esquerda: 
1ª carr.: 2pjm, 25 p. em p. fantasia, 5t (borda). 
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p. 
3ª carr.: 2pjm, 24 p. em p. fantasia, 5t. 
5ª carr.: 2pjm, 23 p. em p. fantasia, 5t. 
Faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. ou 
em um pedaço de fio para deixá-los à espera. 
Mangas: 
Na ag. de 3,5 mm, monte 44 p. 
Trab. 3 cm em p. barra 1/1. 
Em seguida, comece a trab. em p. fantasia: 
1ª carr.: 5t, trab. em p. fantasia até o final da carr. 
2ª carr. e todas as carr. do avesso: acompanhe o p. 
3ª carr.: repita a 1ª carr. 
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5ª carr.: 3m, 2t, trab. em p. fantasia até o final da carr. 
Repita as carr. de 1 a 5 até obter 15 cm em p. fantasia. 
Inicie a curva para encaixe na cava: 
1ª carr.: 2pjt, 3t, 37 p. em p. fantasia, 2pjm. 
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p. 
3ª carr.: 2pjt, 2t, 36 p. em p. fantasia, 2pjm. 
5ª carr.: 2pjt, 1t, 35 p. em p. fantasia, 2pjm. 
Faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. ou 
em um pedaço de fio para deixá-los à espera. 
Pala do casaquinho: 
Junte os p. do casaquinho da seguinte forma, mantendo o trab. em p. fantasia: 
1ª carr.: 28 p. (frente), 2pjt, 36 p. (manga), 2pjt, 47 p. (costas), 2pjt, 36 p. 
(manga), 2pjt, 28 p. (frente). 
2ª carr. e todas as pares (avesso): acompanhe o ponto. 
3ª carr.: 27 p., 2pjt, 34 p., 2pjt, 45 p., 2pjt, 34 p., 2pjt, 27 p. 
5ª carr.: 26 p., 2pjt, 32 p., 2pjt, 43 p., 2pjt, 32 p., 2pjt, 26 p. 
7ª carr.: 25 p., 2pjt, 30 p., 2pjt, 41 p., 2pjt, 30 p., 2pjt, 25 p. 
9ª carr.: 24 p., 2pjt, 28 p., 2pjt, 39 p., 2pjt, 28 p., 2pjt, 24 p. 
11ª carr.: 23 p., 2pjt, 26 p., 2pjt, 37 p., 2pjt, 26 p., 2pjt, 23 p. 
13ª carr.: 22 p., 2pjt, 24 p., 2pjt, 35 p., 2pjt, 24 p., 2pjt, 22 p. 
15ª carr.: 21 p., 2pjt, 22 p., 2pjt, 33 p., 2pjt, 22 p., 2pjt, 21 p. 
17ª carr.: 20 p., 2pjt, 20 p., 2pjt, 31 p., 2pjt, 20 p., 2pjt, 20 p. 
19ª carr.: 19 p., 2pjt, 18 p., 2pjt, 29 p., 2pjt, 18 p., 2pjt, 19 p. 
21ª carr.: 18 p., 2pjt, 16 p., 2pjt, 27 p., 2pjt, 16 p., 2pjt, 18 p. 
23ª carr.: 17 p., 2pjt, 14 p., 2pjt, 25 p., 2pjt, 14 p., 2pjt, 17 p. 
25ª carr.: 16 p., 2pjt, 12 p., 2pjt, 23 p., 2pjt, 12 p., 2pjt, 16 p. 
27ª carr.: trab. em p. de barra 1/1, fazendo 2pjm a cada 10 p. 
Trab. 2 cm em p. de barra 1/1 e arremate todos os p. 
Costure o casaquinho e pregue os botões.  

 
 
SAPATINHO 
Com a ag. de tricô de 2,5 mm, monte 25 p. 
1ª carr.: 1t, laç, 11t, laç, 1t, laç, 11t, laç, 1t. 
2ªcarr. e todas as pares em t. 
3ª carr.: 2t, laç 11t, laç, 3t, laç, 11t, laç, 2t. 
5ª carr.: 3t, laç, 11t, laç, 5t, laç, 11t, laç, 3t. 
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7ª carr.: 4t, laç, 11t, laç, 7t, laç, 11t, laç, 4t.  
Trab. as carr. 9, 11 e 13 em m. 
Trab. as carr. 10, 12 e 14 em t. 
15ª carr.: 16t, 8t, 2pjt, vire o trabalho. 
16ª carr.: 8t, 2pjt, vire o trabalho. 
Carr. 17 a 24: repita a carr. 16. 
25ª carr.: trab. toda a carr. em t. 
26ª carr.: 1t, *laç, 2pjt*, repita os p. entre * até o final da carr. 
Trab. 16 carr. em t (8 cordões de tricô). 
Arremate todos os p. 
Passe uma fita pelo passa-fitas e dê um laço. Faça o outro sapatinho igual. 
  
JARDINEIRA 
Na ag. de tricô de 3,5 mm, monte 44 p. 
Trab. em ponto de barra 1/1 por 4 cm. 
Distribua 6 aum. na próxima carr., já trabalhando em p. jérsei (m no direito e t 
no avesso). 
Continue a trab. em m no direito e t no avesso (p. jérsei) e a cada 15 carr. faça 
1 aum. no início e no final da carr. (Você deve fazer esses aumentos 3 vezes 
até 16 cm). 
Ao atingir 16 cm, coloque os p. em um prendedor de p. ou pedaço de fio e 
deixe-os à espera. 
Faça a outra perna da mesma maneira. 
Junte as duas pernas (total de 112 p.) e trab. até atingir 26 cm. 
Próxima carr. (direito): 15t, 25 p. em barra 1/1, 32t, 25 p. em barra 1/1, 15t. 
Próxima carr. (avesso): 15t, 25 p. em barra 1/1, 32t, 25 p. em barra 1/1, 15t. 
Repita essas duas carr. até atingir 28 cm a partir do início. 
Arremate os p. das cavas da seguinte maneira: 
Próxima carr.: 15t, 8 p. em barra 1/1, arremate 9 p., 8 p. em barra 1/1, 32t, 8 p. 
em barra 1/1, arremate 9 p., 8 p. em barra 1/1, 15t. 
Próxima carr.: 15t, 8 p. em barra 1/1. 
Cavas: 
Cava traseira direita: 
1ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 13t. 
2ª carr. e todas as carr. do avesso até a 10ª: t até 8 p. antes do final da carr., 
8 p. em barra 1/1. 
3ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 12t. 
5ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 11t. 
7ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 10t. 
9ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 9t. 
11ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 8t. 
12ª carr.: arremate 9 p., 8 p. em barra 1/1. 
Continue em p. de barra 1/1 por 14 cm para formar a alça. 
Faça a outra cava e alça traseira da mesma maneira, invertendo a colocação 
dos p. 
 
Cavas da frente: 
1ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 8t, 2pjt, 8t, 2pjt, 8t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1. 
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2ª carr. e todas as carr. do avesso: 8 p. em barra 1/1, t até 8 p. antes do final 
da carr., 8 p. em barra 1/1. 
3ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 7t, 2pjt, 6t, 2pjt, 7t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1. 
5ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 5t, 2pjt, 6t, 2pjt, 5t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1. 
7ª carr.: 4 p. em barra 1/1, 2pjm, laç, 2p. em barra 1/1, 2pjt, 4t, 2pjt, 4t, 2pjt, 4t, 
2pjt, 2 p. em barra 1/1, 2pjm, laç, 4 p. em barra 1/1 (casas dos botões). 
9ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 12t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1. 
11ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 10t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1. 
Arremate todos os p., costure as costas e o meio das pernas e pregue os 
botões. 

 
 
MANTA: 
Com as ag. de tricô de 3,5 mm, monte 184 p. 
Trab. 7 cm em t ou 14 cordões de tricô. 
Em seguida, trab. em p. fantasia, mantendo as bordas em cordões de tricô: 
Próxima carr.: 15t (borda), trab. em p. fantasia até 4 p. antes da borda, 4m, 15t 
(borda). 
Trab. até obter 73 cm a partir do início. 
Trab. 7 cm em t ou 14 cordões de tricô. 
Tamanho total da manta: 80 cm x 80 cm. 
 

 


