
PASSO A PASSO PARA FAZER UMA FAT BAG 

 

 

Habitualmente começo com 90 correntes,  se desejar fazer mais comprida é só aumentar esse número.  

Sempre trabalho com o mesmo ponto: ponto baixo com relevo, aquele em que se trabalha somente pegando a alça 

de trás da correntinha, tanto na ida como na volta de cada carreira. Isso vai formar uma espécie de degraus. 

Vou tecendo a bolsa até formarem 45 a 50 degraus desses, conto sempre do mesmo lado, senão dá diferença.  

No princípio eu as fazia mais ovaladas, agora estou  gostando de dar-lhes uma forma  diferente, então faço mais 

carreira desse ponto. 

Resultará então num retângulo, como não estou fazendo nenhuma neste momento, não saberei precisar a medida 

desse retângulo. 

Feito isso prego o forro antes de fazer os acabamentos para a alça e laterais. 

Forro pregado, então vamos começar com as diminuições. Vamos trabalhar com o trabalho virado, ou seja, 

trabalharemos nas laterais esquerda e direita do trabalho para formar a parte onde será colocada a alça. 

Levantar os pontos para fazer a parte onde colocaremos as alças, pegando sempre entre os degraus. Nunca deixe 

franzir neste momento, sempre trabalhe com leveza nas mãos, não deixe os pontos ficarem apertados, fica feio. 

Depois de levantados os pontos, e aqui vamos trabalhar com pontos baixos sempre, fazer duas carreira 

normalmente, na terceira reduzir quase que à metade a quantidade de pontos, fazendo os três primeiros 

normalmente e os três últimos também, no meio fazer um sim e pular o outro. Vão se formar um buraquinhos, por 

aí que que se passará o cordão com o pompom que fica pendurado. 

Depois dessa redução trabalhar o suficiente para envolver a alça em apertar nem deixar solta. 

Repetir o procedimento do outro lado. 

Nas laterais fazer a mesma coisa que foi feito para o porta alça, apenas que as reduções devem ser a cada carreira, é 

isso que vai dar o acabamento arredondado da bolsa. 

Quando terminar, deixando mais ou menos uns 10 pontos, costure o que falta e pronto. É só costurar as alças, fazer 

a flor, passar o cordão com o pompom e está pronta. 
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