
 

Bolsa Anêmona do Mar 

(Deep Sea Flower Dice Bag by Nina Knits) 
Receita de Nina Hyland 

Receita Original: http://sites.google.com/site/deepseaflowerdicebag/ 

Ravelry 

http://www.ravelry.com/patterns/sources/nina-hylands-google-pages  

 

 

Eu inventei e tricotei essa receita durante uma ou duas sessões de role-playing. Eu 

queria um ponto zig - zag que destacasse as listras e depois de arrematar os quatro 

pontos as belas cores do fio Noro criaram um toque orgânico, com a forma floral da 

anêmona. Então uma amiga pediu uma mais comprida pra colocar sua xícara dentro. 

Material 

-1 novelo de Noro Kureyon (as duas bolsas foram feitas com um único novelo) 

- Agulhas de pontas duplas 5 mm, ou agulha circular se preferir usar a montagem 

mágica (magic loop method). Eu prefiro agulhas de pontas duplas porque distribui 

exatamente uma seção do ponto em cada agulha. 

- agulha de tapeçaria 

http://sites.google.com/site/deepseaflowerdicebag/
http://www.ravelry.com/patterns/sources/nina-hylands-google-pages


 

Amostra e tamanho 
Não são importantes aqui. Apenas esteja certo de que o tamanho de agulha escolhida 

forme uma trama boa e firme. A bolsa menor foi tem aproximadamente (16.5 cm de 

comprimento e 9 cm de largura, o suficiente para uma boa porção de dados). 

Pontos 
Meia frente e atrás: faça um ponto meia na frente e outro meia atrás no mesmo ponto. 

Isso aumenta um ponto. Em caso de dúvida, veja no Youtube (Knit One Front & Back 

(k1f&b) ) 

Diminuição dupla:  passe dois pontos sem fazer como em meia (um de cada vez), faça 

o próximo em meia, passe os dois pontos sem fazer juntos sobre o ponto tricotado. Isto 

cria um ponto simétrico na carreira com um ponto central. 

 

Instruções 

Coloque 15 pontos na agulha 

Carr 1: *1 meia, 1 tricô. Repita de * em diante. 

Carr. 2-20: Repita a carreira 1.  

Faça as carreiras na quantidade suficiente para obter um quadrado. 

 

Levante todos os pontos em volta do quadrado:  
Comece de onde a carreira terminou, levantando 15 pontos em cada um dos lados do 

quadrado. Se usar agulhas de pontas duplas, haverá uma agulha de cada um dos lados 

do quadrado com quinze pontos em cada uma delas. Total de 60 pontos. 

Tricote uma carreira em meia. 
 

 

Comece o ponto zig-zag: 

*1 meia frente e atrás, 5 meias , diminuição dupla, 5 meias, 1 meia frente e atrás. 

Repita de * 4 vezes. 

Tricote em círculo seguindo o ponto até que sua bolsa esteja no comprimento desejado. 

 

 

 



  

Agora para os furinhos do passador: 

*1 meia frente e atrás, 2 meias, laçada, 3 meias, diminuição dupla, 3 meias, laçada, 2 

meias, 1 meia frente e atrás. 

Repita de * 4 vezes. 68 pontos. 

 

Agora tricote no ponto zig-zag: 

1 meia frente e atrás, 6 meias, diminuição dupla, 6 meias, 1 meia frente e atrás. 

até o tamanho suficiente para enfeitar a parte de cima da bolsa. Arremate. 

Use um pedaço de fio de dentro do novelo para um efeito de contraste da borda com o 

cordão, como na foto abaixo. (ou de fora se começou com o fio de dentro) 

 
 

O cordão 

 

Fiz um cordão de I-Cord com 2 pontos:  

Coloque 2 pontos em agulhas de pontas duplas. As circulares também funcionam, mas 

são de manejo mais difícil. 

Carr. 1: 2 meias. Depois, não vire o trabalho, apenas deslize todos os pontos para a 

outra ponta da agulha.  

Carr. 2: 2 meias, deslize todo o trabalho para a outra ponta da agulha. Isto vai formar 

um tubo fino.  

Repita as carreiras 1 e 2 até que seu cordão esteja num tamanho suficiente. 

 

Pequeno tudo para passar e puxar o cordão, que vai deslizar e fechar a bolsa: 

Coloque 8 pontos em duas agulhas de pontas duplas, 4 pontos em cada agulha. Feche o 

círculo. Tricote em ponto meia por 6 carreiras. Arremate. 

Passe o cordão pelos furinhos da bolsa e depois as duas pontas pelos dois pequenos 

tubos. Costure os dois tubinhos com uma agulha de tapeçaria usando um pedaço de fio 

na mesma cor. Você poderá então puxar esse tubos para fechar a bolsa sem ter que 



fazem um nó. Faça apenas um nó ligando o final dos cordões para que os tubinhos 

costurados não se percam. 

  

Tradução do título original: Bolsa para Dados Anêmona do Mar 

 

 A tradução desta receita para o português foi autorizada por escrito pela designer 

Nina Hyland 

 

This pattern translation has been authorized by designer in a written way. 
Translated to Portuguese by: Edna Aparecida da Silva * Tricô Sem Costura * 

 Ravelry ID: Tricosemcostura 

 

 

 

 

 

 


