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Neste livro você encontrará:   Sobre este livro    

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Para cada ano da minha vida escolar (e tenho certeza 
de que era o mesmo para a maioria de vocês), o final 
do ano letivo significou um boletim escolar que você 
teve que levar para casa, para mamãe e papai. Meus 
relatórios eram tipicamente unmemorable - notas 
médias, comentários mundanos sobre a necessidade 
de viver todo o meu potencial, e como uma jovem 
tímida eu nunca realmente tive muitos problemas. No 
entanto, um relatório permaneceu comigo durante 
toda a minha vida e me desafiou e me impactou mais. 
A leitura despertou em mim uma determinação para 
cultivar e melhorar em todos os aspectos da minha 
vida. Isto é o que disse:  

“Erinna não tem criatividade.” 

Muitos (muitos, muitos) anos depois ... 

 

Estou sentada aqui, escrevendo esta introdução como 
um dos itens finais da minha (muito) longa lista de 
coisas a fazer, cercada por uma explosão de fios e 
linhas, pilhas de cadernos rabiscados com esboços 
de padrões ilegíveis, adereços de fotografia e 
protótipos de bonecas. , em preparação para o meu 
primeiro livro de padrões de amigurumi. Quem teria 
pensado? 

Desde a mais tenra idade, minha mãe sempre 
promoveu o amor pela criação em nós, seja ela 
trabalho de barro, pintura, ponto de cruz ou 
decoupage entre muitos outros. Em 2014, eu tive 
vontade de aprender um novo ofício, como uma saída 
para relaxar depois do trabalho e para me desafiar a 
aprender uma nova habilidade. Eu peguei um gancho 
e um fio e depois de alguns começos falsos, 

 fiz meu primeiro ponto de corrente. Enquanto não 
costuro     mais ou faço figurinhas de barro, cinco 
anos depois ainda  estou fazendo crochê. Então, o 
que é sobre o crochê que me  prende (com o 
perdão)? 

         Um amor por ilustrações e criação de personagens 

         fofinhos. Uma caneta me frustra, pois me impede de       

         colocar os personagens que crio em minha cabeça  

         no papel. Amigurumi me permitiu cumprir o    meu 

         amor pela criação do personagem.  
Ver um     personagem que eu imagino ganhar vida apenas 
com um fio e um enchimento parece ótimo, mas o que é 
ainda melhor é receber uma nota de outra pessoa dizendo-
lhe como é feliz eles estão com a recriação do seu 
personagem com o seu padrão! 

 

 

 



 
 

  
Amigurumi design é matemática com um toque artístico. Como cientista de dia, fato e metodologia ditam 
meu pensamento. Amigurumi é surpreendentemente matemático! Um nariz ou um pé pode ser criado 
usando álgebra simples. Eu sempre soube que a dor das aulas de matemática seria útil um dia. No 
entanto, ainda não entendi a importância de todas essas equações diferenciais. Talvez um dia … 
 
Uma comunidade global de apoio. Onde todos nós estaríamos sem mídia social? Que nós podemos 
dividir nosso trabalho finalizado com uma grande comunidade de amantes de crochê sem dúvida 
me motivado e incentivado. Conheci tantas pessoas maravilhosas de todo o mundo e me inspirei na 
criatividade de muitos. Não é apenas sobre crochê. Eu nunca pensei que o crochet me permitiria adquirir 
novas habilidades em design gráfico, fotografia, ilustração digital, contabilidade, branding e gerenciamento 
de negócios. Agora, se houvesse mais tempo em um dia. 
 
Por último mas não menos importante. Eu viajo minha jornada de crochê com minha mãe. Nós dois 
começamos a fazer crochê quase ao mesmo tempo, e é maravilhoso que, embora cada um de nós tenha 
desenvolvido nossos estilos individuais, somos capazes de compartilhar idéias, fazer compras juntos e 
fornecer feedback honesto e aberto uns aos outros. 
Estas são apenas algumas das razões pelas quais acredito que o crochê se tornou uma paixão minha, 
talvez elas também ressoem em você. 
 
Este livro é o culminar de mais de um ano de trabalho. Tem sido uma jornada exigente, trabalhando em 
tempo integral e manipulando meu tempo preparando-me para esta publicação sem comprometer minha 
produtividade em pesquisa. No entanto, eu não teria desistido dessa experiência incrível e há tantas 
pessoas que eu quero 
 Ao meu professor (que permanecerá sem nome) por ter escrito aquele boletim escolar. Isso me deu um 
desafio para a vida toda e espero ter desenvolvido um nível de criatividade que já foi aplicado. 
 
Por último, mas não menos importante, para todos vocês que recriaram meus padrões, que forneceram 
comentários encorajadores e de apoio ao meu trabalho nestes últimos cinco anos e que compraram este 
livro. Que você está segurando este livro e lendo esta introdução é humilhante. Eu tenho tentado o meu 
melhor para incorporar uma variedade de maneiras para conseguir diferentes formas e juntar os 
personagens e eu desejo tanto que você aprecie os padrões. Deixe a sua criatividade fluir e divirta-se com 
os padrões, e misture e combine os acessórios para criar seus próprios personagens especiais com suas 
próprias personalidades. 
Como diz o título deste livro, espero que os amigurumi e as habilidades que você alcançar com os 
padrões deste livro sejam aqueles que você ou alguém especial valorizará para a vida. 
dizer um sincero obrigado a: 
 
A incrivelmente encorajadora Joke, Dora e Bruno, da Amigurumi- Patterns.net, que me deu essa 
oportunidade, minha primeira pausa no design de padrões e que continua sendo fundamental para minha 
jornada de crochê. 
 
Revistas como Simply Crochet e Inside Crochet, que me colocaram sob suas asas e me proporcionaram 
insights sobre o mundo editorial, e deram minhas contribuições à exposição global. 
 
DMC para tão generosamente fornecer o fio para este livro e por sua vez, me dando a liberdade para 
brincar e experimentar ao criar esses padrões. 
 
Meus entes queridos e amigos especiais, por todas as razões que me mantiveram. 
  
Com amor, Erinna 
 



 
 

Materiais Básicos: 
 
FIO COLORIDO 
Para cada padrão deste livro, listei os materiais usados para criar esse design, 
incluindo a espessura do fio. Eu usei o fio DMC Natura Just Cotton (50 g / 155 m), um 
fio de peso dedilhado com um acabamento fosco que é macio ao toque. Não se sinta 
preso às opções de espessura do fio: qualquer peso de algodão, acrílico ou lã pode 
ser usado como substituto, desde que você use a agulha de crochê certa de acordo. 
Os padrões não dão a quantidade de fios. As quantias são bastante pequenas e 
variam de acordo com o quanto você faz crochê. Você poderia usar alguns dos 
remanescentes de outros projetos ou começar com um novo novelo de lã. Uma bola 
de uma cor geralmente é suficiente. 
 
AGULHAS DE CROCHÊ 
Não só o fio, mas as agulhas de crochê também vêm em diferentes tipos e tamanhos. 
Agulhas maiores produzem pontos maiores que os menores. É importante combinar o 
tamanho certo da agulha com o peso correto do fio. Na tabela abaixo, você encontrará 
o tamanho de agulha padrão recomendado para cada peso do fio. Para amigurumi, no 
entanto, você geralmente usa uma agulha de dois ou três tamanhos menor do que o 
recomendado para o seu fio. O ponto de crochê deve ser bastante apertado, sem 
qualquer lacunas através das quais o recheio pode escapar. Usando uma agulha 
menor torna mais fácil conseguir isso. As agulhas geralmente são feitas de alumínio ou 
aço. Agulhas de metal tendem a deslizar entre os pontos com mais facilidade. De 
preferência, escolha uma agulha de crochê com uma alça de borracha ou ergonômica. 
 
MARCADOR DE PONTO 
Um marcador de ponto é um pequeno clipe em metal ou plástico. É uma ferramenta 
simples para marcar o seu ponto de partida e garantir que você fez o número certo de 
pontos em cada volta. Com o marcador de ponto, você sempre marca o último ponto 
de uma volta. 
 
OLHOS DE SEGURANÇA 
Para a maioria dos padrões, os olhos de segurança são usados. Estes estão 
amplamente disponíveis em lojas de artesanato. Tenha cuidado ao aplicar olhos de 
segurança: depois de colocar a lavadora, você não conseguirá retirá-la novamente, 
portanto, certifique-se de que a postagem esteja onde você quer que ela esteja antes 
de anexar a lavadora. Como alternativa, os recursos podem ser bordados, o que é 
recomendado se você estiver fazendo crochê para crianças com menos de três anos 
de idade. Para bordar, é usada uma agulha de tapeçaria com ponta arredondada. 
 

 



What you should know before you start – 5  

NUMERO (SIMBOLO) 1 2 3 4 5 6 

NOME OU CATEGORIA Super fina fina leve média pesada Muito pesada 

TIPO DE FIO (Reino 
Unido) 

3 ply 4 ply double 
knitting (DK) 

aran chunky super chunky 

Tipo de fio (Estados 
Unidos) 

Fingering Sport Light 
Worsted 

Worsted Bulky Extra Bulky 

TAMANHO 
RECOMENDADO 

PARA AGULHA * 
B-1 a E-4 E-4 a 7 7 a I-9 I-9 

a K-10 1/2 
K-10 1/2 
a M-13 

M-13 e 
maior 

TAMANHO EM MM* 2,25 a 3,5mm 3,5 a 4,5mm 4,5 a 5,5mm 5,5 a 6,5mm 6,5 a 9mm 9 mm e 
maior 

            * Para amigurumi você geralmente usa um gancho de dois ou três tamanhos menor do que o recomendado para o 
seu fio. 
 
 
 
 

       O QUE VOCÊ DEVE SABER ANTES DE COMEÇAR 
        
NÍVEL DE HABILIDADE 
 
fácil  

 
intermediário  

 
avançado  
 
Cada padrão é marcado com um nível de habilidade para indicar como é fácil fazer. Se 
esta é a primeira vez que você faz um amigurumi, é melhor começar com um padrão 
fácil e trabalhar até os intermediários e avançados. 
 
ESTRUTURA DAS RECEITAS 
Todas as receitas deste livro são trabalhados em espirais contínuas, não em círculos 
unidos. Crochetar em espirais pode ser confuso, já que não há indicação clara de onde 
uma nova volta começa e a anterior termina. Para acompanhar as voltas, você pode 
marcar o final de uma rodada com um marcador de pontos ou um alfinete de 
segurança. Depois de trabalhar a próxima volta, você deve acabar logo acima do 
marcador de pontos. Mova seu marcador de pontos no final de cada volta para saber 
onde você está. No início de cada linha, você encontrará o numero de voltas. Se uma 
rodada for repetida, você verá "9 até12", por exemplo. Você então repete essa rodada 
quatro vezes, fazendo crochê nos pontos 9, 10, 11 e 12. Embora costumemos fazer 



s  

crochê em voltas, ocasionalmente acontece que mudamos para carreiras, indo e 
voltando em vez de trabalhar em espirais contínuas. Quando mudamos para carreiras, 
elas serão indicadas com um numero no incio, para você saber em qual carreira está. 
No final de cada carreira,  ou de cada volta,  você encontrará o número de pontos que 
você deve ter entre colchetes, por exemplo [9]. Em caso de dúvida, reserve um 
momento para verificar sua contagem de pontos.Quando partes das instruções se 
repetem ao longo da volta, colocamos entre parêntesis arredondados, seguidos pelo 
número de vezes que esta parte deve ser trabalhada. Fazemos isso para encurtar o 
padrão e torná-lo menos confuso 
 
GALERIA AMIGURUMI  
Com cada padrão, incluímos um URL e um código QR que o levarão à galeria on-line 
dedicada ao personagem. Partilhe o seu amigurumi acabado, encontre inspiração nas 
opções de cores e fios das suas crocheteiras e desfrute da diversão do crochet. Basta 
seguir o link ou digitalizar o código QR com o seu celular. Os telefones com iOS irão 
escanear o código QR automaticamente no modo de câmera. Para telefones com 
Android, você pode precisar instalar um aplicativo QR Reader primeiro. 
 
SEGURANÇA 
Por favor, não use acessórios pequenos quando o brinquedo é oferecido a crianças 
com menos de três anos. 
 
ACESSÓRIOS 
Misture e combine os acessórios incluídos neste livro como você deseja, crie seus 
próprios personagens especiais com suas próprias personalidades. Na próxima 
página, você encontrará uma visão geral de todos os caracteres com os quais um 
acessório pode ser correspondido. Versões alternativas para o gorro e chapéu (sem 
orifícios para os ouvidos) estão incluídas no livro. 
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SUGESTÕES DE ACESSÓRIOS 
 
Nesta tabela você encontrará algumas sugestões para misturar e combinar acessórios ... experimente e divirta-se vestindo 
seus personagens! 
 

 
 

LILY 
A 
COEL
HA 

 

REX O 
DINISS
AURO 

 

GEORGE 
O DODO 

 

ROSIE 
O 

GAMO 

 

ORMOND  

A GIRAFA 

 

MING 
A 
GATA 

 

LOTTIE A 
JOANINH

A 

 

JIMMY O 
SURICA

TOT 

 

DAISY- 
MAE A 
PORCA 

 

CHARLIE 
O 

PLÁTIPOS 

 

BURBURY 
A 

OVELHA 

 

DOUGIE 
O 
CÃO 

 

KENNETH 
A 

PREGUIÇ
A 

 

WALTER 
O 

ESQUIL
O 

 

VICTORIA 
O CISNE 

 
OCULOS DO REX 

  
 

 
 

  
 

     
 

 
 

    

 
CACHECOL DO REX 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
BOLSA DO REX * 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

 
GUIRLANDA DA 
ROSIE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

        
 

POM-PONS 
DO 
ORMOND ** 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MING 
BANDANA 

 
 

   
 

  
 

   
 

     
 

 
 

 
CHAPÉU DA 
LOTTIE *** 

 
 

  
 

 
 

   
 

        

OLHOS DA 
LOTTIE 

 
 

  
 

 
 

   
 

   
 

     

 

DAISY-MAE LAÇO 
E BANDANA * 

  
 

 
 

  
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LAÇO DO 
CHARLIE  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
COLETE DO 
CHARLIE 

     
 

     
 

     

CACHECOL DO 
BURBURY 
 **** 

  
 

   
 

      
 

 
 

   

 
LAÇO DO 
DOUGIE * 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

TOUCA DE 
DORMIR DO 
KENNETH  

   
 

     
 

  
 

  
 

 
 

  

GORRO DO 
WALTER 
 ***** 

 
 

  
 

    
 

     
 

 
 

 
 

 

 
TIARA DA 
VICTORIA  

 
 

   
 

     
 

      
 

 
* Ajuste o número de pontos de corrente para criar a alça / faixa. ** Ajuste o tamanho do pom pom se necessário. *** Faça um sem furos  
 das orelhas para George, o dodo.**** Ajuste o tamanho do lenço para se adequar ao seu personagem. ***** Faça um sem furos para as orelhas para George o 
dodo, Dougie o cão e Kenneth a preguiça.

  



  

PONTOS BÁSICOS 

Se esta é sua primeira vez fazendo amigurumi, 

você pode achar útil ter um tutorial à mão. Com os 

pontos explicados nas páginas seguintes, você 

pode fazer todos os amigurumi neste livro. Eu 

sugiro que você pratique os pontos básicos antes 

de começar a fazer um dos desenhos. Isso ajudará 

você a ler os padrões e abreviações com mais 

conforto, sem ter que navegar de volta para essas 

páginas.. 

VÍDEOS TUTORIAIS DE PONTOS 

Com cada explicação de pontos incluí uma URL e um código QR 
que o levará a um vídeo tutorial on-line, mostrando a técnica passo 
a passo para ajudá-lo a dominá-la ainda mais rapidamente. Basta 
seguir o link ou digitalizar o código QR com o seu smartphone. Os 
telefones com iOS irão escanear o código QR automaticamente no 
modo de câmera. Para telefones com Android, você pode precisar 
instalar um aplicativo QR Reader primeiro.
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CORRENTINHA (abreviação: corr) 

Se você estiver trabalhando em 
carreiras, sua primeira carreira será 
uma série de pontos de corrente. Use a 
agulha para puxar o fio através da 
laçada (1) e puxe a laçada até apertá-la 
(2). Enrole o fio na agulha de trás para 
frente. Puxe a agulha, pasando o fio, 
através da laçada já no sua agulha (3). 
Você completou agora um ponto de 
corrente. Repita essas etapas 
conforme indicado no padrão para criar 
as correntinhas de base (4). 
 
 
 

PONTO BAIXO (abreviação: pb) 
O ponto baixo é o ponto ponto que será 
mais freqüentemente usado neste livro. 
Insira a agulha no próximo ponto (1) 
lace o fio na agulha. Puxe o fio pelo 
ponto (2). Você verá que agora existem 
duas alças na agulha. lace o fio na 
agulha novamente e puxe através de 
ambos os laços de uma só vez (3). Você 
completou agora um ponto baixo (4). 
Insira a agulha no próximo ponto para 
continuar (5). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Digitalize 

ou visite 
www.stitch.sh
ow/sc para o 
tutorial em 

vídeo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Digitalize 

ou visite 
www.stitch.sh
ow/sc para o 
tutorial em 
vídeo 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 



 
 

 
 

  
PONTO BAIXISSIMO (abreviação: pbx) 
 O ponto baixissimo é usado para 
passar por um ou mais pontos de uma 
vez ou para terminar uma peça. Insira 
a agulha no próximo ponto (1). lace o 
fio na agulha e passe através do ponto 
e faça uma alça no seu gancho de uma 
só vez (2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
 

 

MEIO PONTO ALTO (abreviação: mpa) 

 Ao iniciar uma nova carreira de meio 

ponto alto, duas correntinhas para 

ganhar altura. lace o fio na agulha de trás 

para a frente antes de colocar a agulha 

no ponto (1). Lace o fio na agulha e 

passe o fio pelo ponto. Agora você tem 

tres alças na agulha (2). lace o fio na 

agulha novamente e puxe-o através de 

todas as tres alças da agulha (3). Você 

completou seu primeiro meio ponto alto. 

Para continuar, lace o fio na agulha e 

insira-o no próximo ponto (4).

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONTO ALTO (abreviação: pa) 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

 

 

Ao iniciar uma nova carreira de ponto alto, 
trabalhe três correntinhas para ganhar altura. 
Lace o fio na agulha de trás para frente antes de 
colocar a agulha no ponto (1). lace o fio na 
agulha e passe o fio pelo ponto. Agora você tem 
três alças na agulha (2). Lace o fio na agulha 
novamente e puxe-o pelas duas primeiras alças 
na agulha (3). Agora você tem duas alças na 
agulha. Lace o fio na agulha uma última vez e 
passe pelas duas alças da agulha (4).Você 
completou agora um ponto alto. Para continuar, 
lace o fio na agulha e insira-o no próximo ponto 
(5) 

http://www.stitch.show/hdc
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PONTO ALTO DUPLO (abreviação: 
pad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

AUMENTO (abreviação: aum) 

para aumentar faça dois pontos baixos no mesmo ponto. 
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DIMINUIÇÃO (abreviação: dim) 

Insira a agulha nas alças da frente do 

dois proximos pontos e trabalhe um 

ponto baixo.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

  
 

 

 
 

 

Ao iniciar uma nova carreira de ponto 
alto duplo, faça 4 correntinhas para 
ganhar altura. Lace o fio na agulha 
duas vezes antes de inseri-lo no 
próximo ponto (1). de um alaçada e 
passe o fio pelo ponto (2). dê um 
alaçada novamente e puxe pelas duas 
alças da agulha (3). Repita este último 
passo duas vezes (4, 5). Você 
completou agora um ponto alto duplo. 
Para continuar, dê laçada duas vezes 
e insira-o no próximo ponto. 



 
 

 

 
 TRABALHAR SOMENTE AS ALÇAS  

DA FRENTE OU DE TRÁS DOS PONTOS
 
 

 

É quando fazemos os pontos pegando 

somente as alças, do topo, da frente 

ou as de trás dos pontos da volta 

anterior.. 

 

 
 

 
 
 

 

PONTO RELEVO PELA FRENTE OU POR 

TRÁS DOS PONTOS DA VOLTA  ANTERIOR  

(abreviação: prf ou prt) 

Para fazer p ponto relevo pela frente ou por trás,  

insira a agulha da direita para a esquerda ao redor 

do próximo ponto da volta anterior de acordo com 

a figura. Dê uma laçada e termine o ponto como 

de costume. 

        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  TRABALHAR EM VOLTA DAS CORR DE BASE 
Algumas peças começam com um oval em vez de um  

círculo. Você faz um oval fazendo crochê em volta das  

correntinhas de base, em vez de fazer crochê em um  

anel mágico. Crochetar nas correntinhas de base  

mencionada sna receita. Pule a primeira corrente 

 da agulha(1) e trabalhe um ponto baixo no próximo 

 ponto da corrente (2, 3). Continue com o spontos  

baixos mencionados na receita. na ultima corr  

geralmente se faz um aumento. Agora, continue 

 do lado oposto das correntinhas de base.  

Você notará que apenas uma alça está disponível. 

 Basta inserir a agulha nesta alça (5). Trabalhe seus 

 pontos em cada correntinha. Quando terminar,  

seu último ponto deve estar ao lado do primeiro 

 ponto que você fez (6).  

Agora você pode continuar trabalhando em espirais
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O anel mágico é a maneira ideal de começar o crochê 
em espiral. Você começa fazendo crochê sobre um 
laço ajustável e, finalmente, puxa o laço apertado 
quando terminar o número necessário de pontos. A 
vantagem desse método é que não há buraco no meio 
da volta inicial. Comece com o fio cruzado para formar 
um círculo (1).Faça uma laçada com a agulha, mas 
não aperte (2). Segure o círculo com o dedo indicador 
e o polegar e enrole o fio de trabalho sobre o dedo 
médio (3). Faça uma coreentinha laçando o fio na 
agulha e puxando-o através da laçada da agulha (4, 
5). Agora insira a agulha na laçada sobre a linha. faça 
uma laçada (6). faça uma laçada novamente (7) e 
passe pelas duas alças do gancho. Você completou 
agora seu primeiro ponto baixo (8). Continue a fazer 
crochê (repetindo as etapas 6, 7 e 8) até obter o 
número necessário de pontos, conforme mencionado 
na receita. Agora pegue a ponta do fio e puxe para 
deixar o centro do anel bem fechado (9, 10). Agora 
você pode começar sua segunda volta fazendo crochê 
no primeiro ponto de crochê do anel mágico. Você 
pode usar um marcador de pontos para lembrar onde 
você começou. Se você não preferir esta técnica, você 
pode começar cada peça usando a seguinte técnica: 
2corr, Xpb na segunda corrente da agulha onde x é o 
número de pontos baixos que você faria no seu anel 
mágico.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

l 
 

 
 

 

PONTO PICOT 
Picots adicionam um toque decorativo a uma borda. 

Faça o número de correntinhas conforme especificado  

na receita. Insira a agulha na primeira correntinha que  

você fez (1), dê uma laçada e passe pelas duas 

alças da agulha. Você completou agora um  

ponto picot (2). 

 

 
 

 

             PONTO BOLHA 
                       O ponto bolha cria uma bolha dimensional.  
                           Pense nisso como um cluster de pontos altos 
                           trabalhados no mesmo ponto. Dê uma laçada   

antes de colocar a agulha no ponto (1). Dê outra 
laçada e passe o fio através da agulha.  
Você agora tem três alças no gancho.  
Um ponto alto semifechado é completado, e duas 

                           alças permanecem na agulha (2). No mesmo ponto, 
                           repita os passos anteriores duas vezes. Você deve ter 
                           quatro alças na sua agulha. Dê uma laçada e puxe o fio 
                          através de todos as alças na agulha (3). você completou  
                          um ponto bolha de 3 pontos altos. Faça os pontos bolha  
                          com o numero de pontos altos indicados na receita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PONTO CAMELO 
O ponto de camelo é basicamente feito na terceira 

 alça. Esse ponto é feito do lado avesso. Dê uma laçada 

 antes de colocar a agulha na terceira alça do ponto  

(a alça abaixo das duas alças que você normalmente 

 trabalha em (1,2). Dê uma laçasa e passe  através  

da terceira alça. agora você tem os três alças no  

na sua agulha Dê uma laçada e passe pelas três 

 alças na agulha. Você completou o ponto camelo.
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TROCA DE COR INVISÍVEL 
Quando você quiser mudar de uma cor para outra,  
você trabalha dentro de dois pontos antes de uma  
mudança de cor. Faça o próximo ponto como de costume, 
 mas não feche (1). Em vez disso, lace a nova cor de fio  
em torno da agulha e puxe-o pelas alças restantes (2).  
Para fazer uma mudança de cor certa, você pode fazer o 
 primeiro ponto na nova cor um ponto baixíssimo em vez de  
um ponto baixo. Não puxe o ponto baixíssimo muito apertado 
 ou será difícil trabalhar a próxima volta. Amarre as linhas com  
um nó e deixe-as por dentro.
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ARREMATE COM AGULHA DE 
TAPEÇARIA. 
Quando terminar de fazer o trabalho, corte o 
fio alguns centímetros  do último ponto. Puxe 
o fio da ultima alça até que ela esteja 
totalmente aberta (1). Você agora tem um nó 
acabado. coloque a linha deixada em  uma 
agulha de tapeçaria e insira sua agulha de 
tapeçaria na alça posterior do próximo ponto 
(2). Desta forma, o nó de acabamento 
permanecerá invisível em sua peça acabada. 
Você pode usar este pedaço de fio para 
continuar costurando as partes do corpo 
juntas.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

PONTO DE COSTURA 
                                                                                                        Alinhe as bordas e trabalhe de dentro para fora e costure para    

                                                                                                        frente e para trás entre as bordas para prendê-las. Fazer o   

                                                                                                        arremate com a agulha de tapeçaria. corte e esconda o fio.

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de habilidade:  

 

Tamanho: 20 cm se usados os materiais indicados 



 

Ming a Gatinha 

Ming é uma gatinha muito elegante. Nunca um fio de cabelo fora do lugar, graças a sua 
bandana e acessórios para o cabelo. No entanto, fique sabendo, a Ming demora para se 
arrumar, portanto se for a uma festa com ela, dê-lhe meia hora de antecedência para se 

arrumar. Sua melhor amiga a Rosie, o Cervo, tem plena consciência disso. 
 
MATERIAIS 

 Agulha de corchê de 2mm e 3 mm (para os sapatos) 

 Linha de sua preferência, compatível com a agulha, nas cores: Cinza claro, amarelo claro,   
             branco, rosa bebê, azul     royal, azul claro, rosa escuro,  

 Olhos de segurança de 6 mm 

 Linha para bordar rosa e preto 

 Marcador depontos 

 Alfinetes 

 Fibra siliconada 

 Arame (opcional) 
 
                                                    ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Corr – correntinha 
Pb – ponto baixo 
Pa – ponto alto 

Mpa – meio ponto alto 
Pbx – ponto baixissimo 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 



  

CABEÇA 

Cor cinza claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 - (8pb, 1aum) x6 (60) 

11 até 20 – 60pb 

21 – (8pb, 1dim) x6 (54) 

22 - (7pb, 1dim) x6 (48) 

23 - (6pb, 1dim) x6 (42) 

24 - (5pb, 1dim) x6 (36) 

25 - (4pb, 1dim) x6 (30) 

26 - (3pb, 1dim) x6 (24) 

Insira os olhos de seguranca entre as voltas 18 e 19, deixando 11 pontos de distância entre 

eles. 

Coloque enchimento. (figura 1) 

27 – (2pb, 1dim) x6 (18) 

28 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Termine de enchera cabeça firmente. 

29 – 6dim (6) 



 

Termine com 1pbx, deixe linha, coloque na agulha de tapeçaria e pegue uma a uma as alças 

da frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Arremate, corte e esconda a linha. 

Depois de fechada a cabeça, use fio de bordar preto e faça os cílios. Com a linha de bordar 

rosa faça um pequeno nariz entre os olhos, sendo que a largura deve ser de 3 pontos e a 

altura de duas voltas. (figura 1) 

 

PERNA DIREITA  

Comece com a cor branca 

7corr 

1 – na segunda corr a partir da agulha, faça: 5pb, 3pb na ultima corr, continue do lado oposto 

das corr: 4pb, 1aum (14) 

2 – 1aum, 4pb, 3aum, 4pb, 2aum (20) 

3 -1pb, 1aum, 4pb, 2mpa, 3aum, (marque o segundo aumento desses tres como o centro do 

pé), 2mpa, 3pb, (1pb, 1aum) x2 (26) 

4 até 7 – 26pb 

8 – 9pb, (1dim, 1pb) x3, 8pb (23) 

9 – 8pb, 1dim, 3pb, 1dim, 8pb (21) 

10 – 6pb, 2dim, 1pb, 2dim, 6pb (17) 

11 – 6pb, 2dim, 7pb (15) 

12 – 15pb 

13 – 15pb pegando as alças de trás dospontos 

Coloque enchimento nos pés firmemente 

Vã enchendo a perna a medida em que trabalha 

Troque para a cor cinza claro 

14 até 18 – 15pb 

Torque para a cor branca 



  

19 – 15pb 

20 – 7pb 

Deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Achate a abertura da perna e faça 7pb 

trabablhando as duas camadas juntas para 

fechar a abertura. Arremate, corte e 

esconda a alinha. 

 

 

 

 

 

 

 

PERNA ESQUERDA 

Comece com com a cor branca 

Faça igual a perna direita, porém não corte a linha ao final, para continuar trabalhando o 

corpo. 

 

CORPO 

Comece com a cor branca 

Continue a partir da segunda perna. Faça 4 corr e prenda na primeira perna com 1pbx. 

1 – 7pb na primeira perna, 4pb nas corr, 7pb na segunda perna, 4pb no lado oposto das corr 

(36) (figura 2) 

2 até 6 – 36pb 

7 – 2pb, troque para a cor cinza claro 15pb (36) 

8 até 11 – 36pb 

12 – 22pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Troque para a cor amarelo claro 

13 – 36pb 

14 – 36pb pegando as alças de trás dos pontos 

15 – (1pb, 1dim) x3 (33) 



 

16 – 33pb 

17 – (9pb, 1dim) x3 (30) 

18 – (8pb, 1dim) x3 (27) 

19 – (7pb, 1dim) x3 (24) 

Comece a encher o corpo firmemente e continue enchendo a medida em que trabalha. 

20 – (6pb, 1dim) x3 (21) 

21 – (5pb, 1dim) x3 (18) 

Troque para a cor cinza claro 

22 – 18pb pegando as alças de trás dos pontos 

23 – 2pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

VESTIDO 

Cor amarelo claro 

Vire a gatinha de cabeça para baixo. Prenda a linha amrelo claro na ultima alça da volta 14 

do corpo, aproximadamente no centro das costas. (figura 3) Trabalhe voltas fechadas. 

1 – 2 corr, comece no mesmo ponto em que você prendeu a linha, pegando as alças da 

frente dos pontos, faça: (1aum em pa, 2pa) x12, feche a volta com 1pbx no primeiro ponto da 

volta. (48) 

3 até 5 – 2corr, comece no mesmo ultimo ponto baixissimo, 80pa, feche a volta com 1 pbx no 

primeiro ponto da volta (80) 



  

Arremate, corte e esconda a linha. 

 

GOLA 

Cor branca 

Vire a gatinha de cabeça para baixo. Marque a alça da carreira 22 que corresponde ao meio 

das costas do corpo. Esse será o meio de trás da gola (marcador azul na figura 4). Conte 9 

pontos e marque esssa alça frontal do ponto, este será o meio da frente da gola (marcador 

roxo na fgura 4). Prenda a linha branca no marcador azul. 

1 – trabalhe toda essa volta pegando as alças da frente dos pontos: 1pb no mesmo ponto que 

você prendeu a linha, (1ponto picot, pule 1 ponto, 1pb) x7, 1 ponto picot, 1pbx na primeira 

alça da frente do inicio. Arremate, corte e esconda a linha. 

 

SAPATOS 

Faça com a agulha 3 mm 

Cor rosa bebê. 

7 corr 

1 – na segunda corr a partir da agulha, faça: 5pb, 3pb na ultima corr, continue do lado oposto 

das corr: 4pb,1aum (14) 

2 – 1aum, 4pb, 3aum, 4pb, 2aum(20) 

3 – 1pb, 1aum, 4pb, 2mpa, 3aum (marque o segundo aum desses tres, esse será o meio da 

frente do sapato), 2mpa, 3pb, (1pb, 1aum) x2 (26) 

4 até 7 – 26pb  

8 – 9pb, (1dim, 1pb) x3, 8pb (23) 

9 – 8pb, 1dim, 3pb, 1dim, 8pb (21) 

1pbx no proximo ponto. Arremate e deixe linha para costurar. Se vc não quiser costurar os 

sapatos nos pés, arremate corte e esconda a linha. 



 

BRAÇO (faça 2) 

Comece com a cor cinza claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

4 – 12pb 

5 – (2pb, 1dim) x3 (9) 

6 – 1dim, 7pb (8) 

7 até 13 – 8pb 

Troque para amarelo claro 

14 – 8 aum (16) 

15 – (3pb, 1aum) x4 (20) 

16 – 20pb 

17 – (3pb, 1dim) x4 (16) 

18 – (2pb, 1dim) x4 (12) 

Coloque enchimento na mão bem firme. Vá enchendo os braços gradualmente com um 

pouco menos de fibra a medida em que trabalha e enchas as mangas bem suavemente. 

19 – (1pb, 1dim) x4 (8) 

Achate a abertura do braço e faça 4pb trabalando as duas camadas juntas para fechar., deixe 

linha para costurar. 

 

 

 

 

 

 



  

ORELHAS (Faça2) 

Cor cinza claro 

1 - 6Pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

4 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

5 – 15pb 

6 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

7 – 18pb 

8 – (5pv, 1aum) x3 (21) 

9 – 21pb 

10 – (6pb, 1aum) x3 (24) 

Não coloque enchimento. Achate a aberturade orelha e faça 12pb pegando as duas camadas 

juntas para fechar. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

TIARA 

Cor rosa bebê 

Deixe uma linha longa no começo. Faça 36 corr. Trabalhe em carreiras  

1 – na segunda corr a partir da agulha faça 35pb, 1corr, vire (35) 

2 até 4 – 35pb, 1corr, vire (35) 

5 – 35pb 

Arremate e deixe linha. Costure as duas bordas longas da tiara (figuras 5 e 6 ). Essa costura 

formara o meio da costura que ficará virada para aparte inferior da tiara. Não esconda as 

linhas ainda. Com a costura do meio voltada para o fundo, pulverize a tiara com um pouco de 

água e bloqueie-a para alisá-la (instruções na pagina 5). 

Opcional – meça o tamanho da tiara, corte um pedaço de arame um pouco menor que o 



 

comprimento da tiara Dobre a spontas do arame para que não saiam para fora da tiara (figura 

7). Insira o arame até o meio da tiara. 

Costure as aberturas com as linhas que sobraram. Arremate, corte e esconda as linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CHIFRE DE UNICÓRNIO DA TIARA 

Cor branca 

1 – 4pb no am (4) 

2 – (1pb, 1aum) x2 (6) 

3 – 6pb 

4 – 5pb, 1aum (7) 

5 – 7pb 

6 – 6pb, 1aum (8) 

7 – 8pb 

8 - 7pb, 1aum (9) 

9 – 9pb 

10 – 8pb, 1aum (10) 

11 – 10pb 

Termine com 1pbx, arremate e deixe linha para costurar. 

Coloque enchimento. 

 

ROSAS DA TIARA (faça 3, nas cores azul royal, azul claro e rosa escuro) 

Deixe linha longa no inicio.  

23 corr 

1 – na quarta corr a partir da agulha, faça: (1mpa, 2corr, 1mpa na mesma corr, 2corr, pule 

2pontos) x6, 1mpa na ultima corr, 2corr, 1mpa na mesma corr, 3corr, vire (43) (figura 8) 

2 – (5mpa no espaço das corr, 1pb no proximo espeço das corr) x2, (7mpa no espeço das 

corr, 1pb nos proximo espaço das corr) x2, (9pb no espaço das corr, 1pb no proximo espeço 

de corr) x3 (61) (figura 9). 

Arremate e deixe linha. Quando vc trabalhar a carr 2, o lado que esta de frente para você é o 

lado de fora da rosa. Comece a enrolar a rosa pelo final, onde vc começou a carr 2). Use a 



 

linha deixada no começo para costurar todas as carreiras da base juntas, para que não 

desenrole. Use a linha deixada no final para fazer o mesmo (figura 10). Arremate e deixe 

linha para costurar. 

 

MONTAGEM 

 Costure as orelhas na cabeça. Os cantos de dentro da sorelhas devem estar entre as 

voltas 4 e 5 e os canros externos entre as voltas 13 e 14 da cabeça (figura 11) 

 Alfinete e costure a cabeça no corpo.  

 Costure os braços entre as voltas 20 e 21 do corpo. 

 Coloque os sapatos nos pés. Costure os sapatos nos pés (opcional) 

 Costure a base do chifre no meio da tiara. Prenda um pedaço de linha rosa na base 

atrás do chifre e faça um espiral com essa linha, no chifre, até o topop do chifre, de duas em 

duas voltas (figura 12). 

 Costure as rosas ao longo da base e em ambos os lados do chifre, ou como você 

preferir. 

 Coloque a tiara finalizada na cabeça da gatinha 

 
 
 
 
  

 
    





 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de habilidade: 

 

Tamanho: 18,5 cm se usados os materiais indicados 



 
 

  

Lily A Coelha 

 
Lily é uma bailarina. Ela é uma perfeccionista e sempre se esforça para ser a melhor. Sua 
parte favorita de qualquer aula de balé são os saltos, já que ela tem o melhor impulso de 

todos os seus colegas de classe. Ela não está muito interessada nessas piruetas, mas 
como dizem, a prática leva à perfeição. 

 
 MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linhas de sua preferência, compatível com a agulha, nas cores: branca, 
bege, rosa 

 Olhos de segurança de 6 mm 

 Linha de bordar preta e rosa 

 Agulha de tapeçaria 

 Fibra siliconada 

 Marcador de pontos 

 Alfinetes de costura 

 Fibra siliconada 

 Pom pom de 2,5 cm de diametro (opcional) 
 

                                   ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Corr – correntinha 
Pb – ponto baixo 
Mpa – meio ponto baixo 
Pa – ponto alto 
Pbx – ponto baixissimo 

Aum – aumento 
Dim - diminuição 





 

CABEÇA 

Comece com a cor branca 

1 – 5pb no am (5) 

2 – 5aum (10) 

3 – (1pb, 1aum) x5 (15) 

4 – 15pb 

5 – 4pb, 1aum, 1pb, 1aum (marque esse aum, ele indica o centro do topo da 

face), 1pb, 1aum, 6pb (18) 

6 – 4pb, (1aum, 1pb) x2, 1pb, (1aum, 1pb) x2, 5pb (22) 

Troque para a cor bege 

7 – 4pb, (1aum, 1pb) x3, 1pb, (1aum, 1pb) x3, 5pb (28) 

8 – 7pb, 1aum, 3pb, 1aum, 2pb, 1aum, 3pb, 1aum, 9pb (32) 

9 – 9pb, 1aum, 1pb, (1aum, 2pb) x3, (1aum, 1pb) x2, 8pb (38) 

10 – 8pb, (3pb, 1aum) x6, 6pb (44) 

11 – 7pb, (3pb, 1aum) x6, 13pb (50) 

12 – 9pb, (4pb 1aum) x3, 5pb, (1aum, 4pb) x2, 11pb (55) 

13 – 7pb, (6pb, 1aum) x5, 13pb (60) 

Use a linha de bordar rosa e faça um nariz sobre as voltas 1 a 3, mantenha o 

marcador na volta 5 no meio. A parte inferior do nariz para por dentro do centro 

do anel mágico do topo do focinho, com 4pts de largura (figura 1). Insira os 

olhos de segurança entre as voltas 9 e 10, com 16 pontos de distância entre 

eles. Mais uma vez, deixe o marcador na volta 5 no meio. Depois de fechar a 

cabeça, use foi d ebrodar preto para fazer os cílios. Cada cílio devera terminar 

entre as voltas 11 e 12 (figura 2). 

14 até 23 – 60pb 

24 – (8pb, 1dim) x6 (54) 



 

25 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

26 – (6pb, 1dim) x6 (42) 

 

27 – (5pb,  1dim) x6 (36) 

28 – (4pb, 1dim) x6 (30) 

29 – (3pb, 1dim) x6 (24) 

Coloque enchimento na cabeça. Coloque enchimento no focinho bem firme. 

30 – 24pb 

31 – (2pb, 1dim) x6 (18) 



 

32 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Termine de encher a cabeça 

33 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Deixe linha, coloque na agulha de tapeçaria e pegue cada 

uma das alças da frente dos 6 pontos restante e puxe para fechar. Arremate, 

corte e esconda  a linha. 

 

CORPO 

Comece com a cor rosa 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 até 15 – 54pb 

16 – pegando somente as alças de trás dos pontos, faça: (7pb, 1dim) x3 (48) 

17 – 48pb 

18 – (14pb, 1dim) x3 (45) 

19 – 45pb 

20 – (13pb, 1dim) x3 (42) 

21 – 42pb3 

22 – (12pb, 1dim) x3 (39) 



 

23 – 39pb 

24 – (11pb, 1dim) x3 (36) 

25 – (10pb, 1dim) x3 (33) 

26 – (9pb, 1dim) x3 (30) 

27 – (8pb, 1dim) x3 (27) 

28 – (7pb, 1dim) x3 (24) 

Troque para a cor bege 

29 – (2pb, 1dim) x6 (18) 

30 – 18pb 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. 

Coloque enchimento no corpo. 

 

SAIA 

Comece com a cor rosa 

A saia é trabalhada em carreiras. Alternadamente, indo para a borda da saia e 

de volta ao corpo. Ao trabalhar a saia, mantenha a abertura do corpo em sua 

direção e a base do corpo longe de você . Lace o fio rosa na ultima alça frontal 

à esquerda na 16ª rodada (Figura 3). 

1 – 6corr (figura 4) (indo do corpo até a borda da saia) 

2 – na segunda corr a partir da agulha, faça 5pb (figura 5) (indo da saia pra o 

corpo), 1pbx na alça da frente do ponto base onde você começou as corr (5) 

3 – 1pbx na alça da frente do ponto base, 1corr, vire, pule a primeira corr da 

agulha, 5pb pegando as laças de trás dos pontos (figura 6) (indo da base do 

corpo para a borda da saia de novo) (5) 

4 – 1corr, vire, pule a primeira corr da agulha, 5pb pegando as alças de trás 

dos pontos (trabalhando da saia e indo para o corpo), 1pbx na alça da frente 



 

onde vc começou a carr 3 (5) 

Repita as carreiras 3 e 4 por 26 vezes, até que você tenha trabalhado todas as 

alças frontais deixadas na volta 16 do corpo. 

Costure as bordas da saia juntas (figura 7). Arremate e esconda as linhas. 

Vire o corpo com a cabeça para cima de novo. Trabalhe a borda branca da 

saia, alternadamente nos pontos levantados e afundados (figura 8). Prenda a 

linha branca em uma das carreiras afundadas na borda da saia. Tente prender 

o fio  próximo da costura. Continue trabalhando em voltas. 

1 – 1pb no ponto onde vc prendeu a linha, 3corr, 1pb de volta no mesmo ponto, 

1pb (na carr dos pontos levantados), [1pb, 3corr, 1pb de volta no mesmo ponto, 

1pb] (figuras 9 e 10). 

Repita as instruções entre os [ ] por toda a volta da saia. Arremate, corte e 

esconda a linha. 

 

ORELHA (faça 2) 

Cor bege 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

4 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

5 – (5pb, 1aum) x3 (21) 

6 -  (6pb, 1aum) x3 (24) 

7 até 12 – 24pb 

13 – (1dim, 10pb) x2 (22) 

14 – 22pb 

15 – (1dim, 9pb) x2 (20) 



 

16  - 20pb 

17 – (1dim, 8pb) x2 (18) 

18 – 18pb 

19 – (1dim, 7pb) x2 (14) 

20 – 16pb 

21 – (1dim, 6pb) x2 (14) 

22 – 14pb 



 

Não coloque enchimento. Achate a abertura da orelha e faça 7pb pegando as 

duas camadas juntas para fechar. Arremate deixe linha para costurar. 

 

BRAÇ (faça 2) 

Comece com a cor bege 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

4 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

5 – 15pb 

6 – 1dim, 13pb (14) 

7 – 1dim, 12pb (13) 

8 – 1dim, 9pb, 1dim (11) 

9 – 1pb, 1dim, 6pb, 1dim (9) 

10 até 16 – 9pb 

2pb e marque o ultimo ponto, este é o novo ponto final. Coloque enchimento na 

mão firmemente. Continue enchendo o braço a medida em que trabalha, . 

troque para a cor rosa. 

17 – 9aum (18) 

18 – (5pb, 1aum) x3 (21) 

19 – 21pb 

20 – (5pb, 1dim) x3 (18) 

21 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

22 – (2pb, 1dim) x3 (9) 

23 – 4pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. (4) 

Não coloque muito enchimento nas mangas bufantes de cada braço, cuidando 



 

pra não ficar muito estofada. Achate as aberturas do braço e faça 4pb pegando 

as duas camadas juntas para fechar. Arremate, deixe linha para costurar. 

 

PERNA (FAÇA 2 ) 

Comece com a cor rosa 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

(2pb, 1aum) x6 (24) 

5 até 7 -24pb 

Troque para a cor bege 

8 – 7pb pegando a salças da frente dospontos, 1dim, 1pb, 1dim (marque essa 

diminuição, ela indica o topo do meio da perna),1pb, (1dim, 1pb) x2, 5pb (20) 

9 – 7pb, (1dim, 3pb) x2,3pb (18) 

10 – 1pb, 1dim, 2pb, 2dim, 1pb, 2dim, 1pb, 1dim, 1pb (12) 

11 até 13 – 12pb 

14 – 1aum, 6pb, 1aum, 4pb (14) 

15 – 1pb, 1aum, 7pb, 1aum, 4pb (16) 

16 – 2pb, 1aum, 7pb, 1aum, 5pb (18) 

17 até 19 – 18pb 

Coloque enchimento no pé bem firme. Continue enchendo a perna, mas não 

muito firme, o suficiente para não ficar muito estofada. 

20 – (4pb, 1dim) x3 (15) 

21 – 3pb, 1dim) x3 (12) 

22 – 12pb 

23 – (2pb, 1dim) x3 (9) 



 

24 – (1pb, 1dim) x3 (6) 

Termine com 1pbx. Coloque a linha na agulha de tapeçaria e feche os 6 pontos 

restantes pegando as alças da frente dos pontos e puxe para fechar. Traga a 

linha para dentro de cada perna até o meio das voltas 14 e 15  (figura 11). 

 

 

 PUNHO DO SAPATO (faça 2) 

Com a cor rosa 

Prenda a linha na primeira alça frontal deixada na volta 8 da perna. trabalhe 

com a perna de ponta cabeça (Figura 12). 

1 – 1pb no mesmo ponto que voc~e prendeu a linha, 23pbx (24) 

Termine com 1pbx. Arremate, corte e esconda a linha. 

 

 



 

MONTAGEM 

 Posicione a cabeça no corpo da coelha e alfinete no lugar. Voce pode 

inclinar levemente a cabeça se desejar. Costure a abertura do corpo nas 

voltas 18 a 23 na parte inferior da cabeça. 

 Costure as pernas no corpo. a parte mais larga da coxa deve ficar nas 

voltas 9 a 13 do corpo (figura 13). A parte de trás da perna deve 

localizar-se logo após a metade do corpo (figura 14). Prenda a perna ao 

corpo, costurando ao redor da parte interna da coxa, conforme indicado 

pela linha pontilhada na figura (figura 13). Costure somente na parte 

interna da perna, de modo que esses pontos não sejam vistos do lado 

de fora. 

 Costure os braços entre as voltas 28 e 29 do corpo. Os braços deverão 

ter 7 pontos de distancia da frente. As diminuições feitas nas voltas 6 a 9 

dos braçosdevem ficar na frente do corpo. 

 Costure as orelhas na cabeça. Os cantos da frente das orelhas devem 

ficar entre as voltas 18 e 19 da cabeça, e os cantos de cada orelha 

devem fica r a doi pntos de distância (figura 15). A parte de trás de 

cadaorelha devem ficar entre as voltas 20 e21 da cabeça (figura 16). Os 

cantos de dentro de ambas as orelhas devem ficar com 14 pontos de 

distancia entre eles (figura 17). 

 Faça um pom pom e costure-o entre as voltas 11 e 12 da parte de trás 

das costas, centralizado entre as duas pernas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nivel de habilidade: 

 

Tamanho: 18,5 cm se usados os materiais indicados  



 

 

George, O Dodo 

George é um personagem pequeno e engraçado. O menor de sua família, ele tem apenas um sonho que é 
voar. Seus irmãos o provocam sobre o que parece ser um objetivo impossível, mas George está determinado 

a provar que estão errados. Não surpreendentemente, seu filme favorito é 'Chicken Run'. 
 

MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linha de sua preferencia, compatível com a agulha, nas cores: cinza escuro, 
pessego, azul escuroa,azul turquesa, off white, azul claro, amarelo claro 

 Olhos de segurança de 6 mm 

 Fibra siliconada 

 Linha de bordar preta 

 Agulha para tapeçaria 

 Marcador de pontos 
 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Corr – correntinha 
Pb – ponto baixo 
Pa – ponto alto 
Pad – ponto alto duplo 
Mpa – meio ponto alto 
Pbx – ponto baixissimo 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 



 

 

CABEÇA  

Cor pessego 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 – (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 até 18 – 54pb 

19 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

20 - (6pb, 1dim) x6 (42) 

21 - (5pb, 1dim) x6 (36) 

22 - (4pb, 1dim) x6 (30) 

23 - (3pb, 1dim) x6 (24) 

Insira os olhos de segurança entre as voltas 14 e 15, com 4 pontos de ditância 

entre eles (figura 1). Coloque enchimento da cabeça bem firme. Usando a linha 

de bordar preta, borde as sobrancelhas sobre a volta 12 com 2 pontos de 

largura cada sobrancelha. (figura 1). 

24 – (2pb, 1dim) x6 (18) 

25 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

26 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque a linha na agulha de tapeçaria e pegue as alças 



 

dianterias dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Corte e esconda a linha. 

 

CAPUZ  

Cor azul escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 – (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 até 18 – 54pb 

19 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

20 –(14pb, 1dim) x3 (45) 

21 – 20pb, 1mpa, 1aum em mpa, 1pa+1pad+1pa no mesmo ponto, 1aum em 

mpa, 1mpa, 20pb (49) 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

BICO 

Cor cinza escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – 4pb, 1aum, 1pb, 1aum (marque este aumento, ele indica o centro do topo 

do bico), 1pb, 1aum, 3pb (15) 



 

4 – 15pb 

5 – 5pb, 1aum, 1pb, 2pb, 1pb,1aum, 4pb (19) 

6 – 19pb 

7 – 6pb, 1aum, 2pb, 2aum, 2pb,1aum, 5pb (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 23pb 

9 – 9pb, 1aum, 2pb, 2aum, 2pb, 1aum, 6pb (27) 

10 – 27pb, 3pb e marque o ultimo ponto, esse será o novo ultimo ponto da 

volta. 

Troque cor pessego 

11 – 9pb, 4dim, 10pb (23) 

12 – 2pb, 1dim, 1pb (1pb, 1dim) x4, 2pb, 1dim, 2pb (17) 

As instruções para os 
óculos você encontrará 

no final das receitas 



 

13 – 17pb 

14 – 7pb, 1dim, 6pb, 1dim (15) 

16 – 12pb 

17 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

18 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

19 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. Coloque enchimento 

bem firme. 

 

CORPO 

Nota: há 3 opções de corpo: com o shorts, sem o shorts ou como se estivesse 

saindo do ovo. 

 

Opção 1 – com os shorts 

Comece com azul turquesa 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

Troque pela cor off white 

5 – (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 – (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 – (5pb, 1aum) x6 (42) 

Troque para azul turquesa 

8 – (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 – (7pb, 1aum) x6 (54) 



 

10 – (8pb, 1aum) x6 (60) 

Troque para off white 

11 até 13 – 60pb 

Troque para azul turquesa 

14 até 16 – 60pb 

Troque para off white 

17 e 18 – 60pb 

19 – 60pb pegando as alças de trás dos pontos 

Troque para azul escuro 

20 – (13pb, 1dim) x4 (56) 

21 – 4pb, 1dim, 8pb (marque o 13º ponto da volta 21,este será o ponto para 

prender uma das asas), (4pb, 1dim) x4, 12pb (marque o 38º ponto da volta 21, 

esse será o ponto para prender a outra asa), 1dim, 4pb (50) 

22 – 4pb, 1dim, 11pb, 1dim, (5pb, 1dim) x2, 11pb, 1dim, 4pb (45) 

23 – 45pb 

24 – 3pb, 1dim, 11pb, 1dim, 4pb, 1dim, 3pb, 1dim, 11pb, 1dim, 3pb (40) 

25 – (2pb, 1dim) x2, 9pb, 1aum (marque esse aumento, ele ajudará você a 

alinhar o corpo com a cabeça), 4pb, 1aum, (marque esse aumento, ele ajudará 

você a alinhar o corpo com a cabeça), 9pb, (1dim, 2pb) x2 (38) 

26 – 1pb, (1dim, 2pb) x2, 7pb, 1aum, 4pb, 1aum, 7pb, (2pb, 1dim) x2, 1pb (36) 

27 – (1pb, 1dim) x2, 9pb, 1aum, 4pb, 1aum, 9pb, (1dim, 1pb) x2 (34) 

28 – (1pb, 1dim) x2, 9pb, 1aum, 2pb, 1aum, 8pb, (1pb, 1dim) x2, 1pb (32) 

29 – 1pb, 1dim, 2pb, 1dim, 18pb, 1dim, 2pb, 1dim, 1pb (28) 

30 – (1pb, 1dim) x2, 16pb, (1dim, 1pb) x2 (24) 

31 – 1pb, (1dim, 2pb) x2, 8pb, 1dim, 2pb, 1dim, 1pb (20) 

32 – (1pb, 1dim) x2, 8pb, (1dim 1pb) x2 (16) 



 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. Coloque enchimento 

no coprpo bem firme. Certifique-se de que o pescoço esteja bem cheio e firme. 

 

CÓS DO SHORTS DO DODO 

Cor off white 

Prenda a linha na primeira alça frontal deixada na volta 19 do corpo (figura 2), 

com o Dodo d eponta cabeça. 

1 – 1corr, comece na mesma alça em que você prendeu a linha, 60pb (60) 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda a linha. 

 

Encontre a receita da touca 

no final das receitas 



 

OPÇÃO 2: DODO SEM OS SHORTS 

Cor azul escuro 

Use a receita do Dodo sem shorts, mas não mude de cor e faça a 19ª volta 

pegando as duas alças dos pontos. 

 

OPÇÃO 3: DODO SAINDO DO OVO 

Comece com off white 

Prenda a linha off white na ultima alça frontal deixadas na volta 19 do corpo, 

com o Dodo de cabeça para baixo. 

1 – comece na mesma alça frontal em que você prendeu a linha (1pb, 1pa, 

1pad, 1pa, 1pb) x12 (60) 

Termine com 1pbx. Arremate, corte e esconda a linha. 

 

 



 

ASA (faça 2) 

Comece com azul escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (8pb, 1aum) x2 (20) 

5 e 6 – 20pb 

Passe a linha de inicio por dentro do centro do anel mágico, trazendo para fora. 

Não coloque enchimento na base da asa. Troque para a cor azul claro. 

Continue trabalhando em voltas. Achate a base da asa. 

7 – 9pb pegando as alças de trás dos pontos que estão de frente pra você e 

9pb pegando as duas alças da parte de trás da peça (figura 3) (9) 

Isto deixara você com uma borda sem trabalhar que você irá usar para prender 

as penas mais tarde. 

Troque para a cor off white 

8 – 1corr vire, pule a primeira corr da agulha, 9pb pegando as alças da frente 

dos pontos, 1corr, vire (9) 

9 – pule a primeira corr da agulha, 9pb pegando as alças de trás dos pontos(9) 

Arremate, corte e esconda a linha, exceto a linha d einicio. 

 

Nota: todas as carreiras das penas começarão na extrema direita das alças 

frontais que ficaram sem trabalhar nas voltas 7a 9 da base da asa. 

 

Penas inferiores 

Cor offwhite 

Trabalhe em carreiras. Trabalhe no anel mágico da base da asa, de frente pra 



 

você e a borda não trabalhada da volta 7 a 9 de frente pra você. Prenda a linha 

off white na primeira alça frontal da volta 9, na extrema direita, você olhando a 

base da asa (figura 5). 

1 – 1pb na mesma alça em que você prendeu a linha, (1pb na alça da frente, 

11corr, pule aprimeira corr da agulha, 10pb nas corr que vc acabou de fazer, 

1pbx na mesma alça frontal que você começou) x7, 1pbx na proxima alça. 

Arremate e esconda a linha. 

 

Penas do meio: 

Cor azul claro 

Trabalhe em carreiras. Trabalhe no anel mágico da base da asa, de frente pra 

você e a borda não trabalhada da volta 7 a 9 de frente pra você. Prenda a linha 

off white na primeira alça frontal da volta 8, na extrema direita, você olhando a 

base da asa (figura 4). 

1 - 1pb na mesma alça em que você prendeu a linha, (1pb na proxima alça, 

9corr, pule 2corr a partir da agulha, 7mpa nas corr que você acabou de fazer, 

1pbx na mesma alça que você começou) x7, 1pbx na próxima alça. 

Arremate e esconda a linha. 

 

Penas superiores: 

Trabalhe em carreiras. Trabalhe no anel mágico da base da asa, de frente pra 

você e a borda não trabalhada da volta 7 a 9 de frente pra você. Prenda a linha 

off white na primeira alça frontal da volta 7, na extrema direita, você olhando a 

base da asa (figura 4). 

1 - 1pb na mesma alça em que você prendeu a linha, (1pb na proxima alça, 

4corr, 1pb na mesma alça em que você começou, 6corr, 1pb na mesma alça 



 

em que você começou, 4corr, 1pb na mesma alça em que você começou, 2pb) 

x2, 1pb na proxima alça, 4corr, 1pb na mesma alça em que você começou, 

6corr, 1pb na mesma alça em que você começou, 4corr, 1pb na mesma alça 

em que você começou, 1pbx. 

Arremate e esconda a linha.  

Uma vez que você terminou as duas asas, bloqueie-as antes de costurar. 

(instruções na pag. 5) 

 

DEDOS (faça 6) 

Comece com a cor azul escuro) 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6bp (6) 

3 – (2pb, 1aum) x2 (8) 

Troque para amarelo claro 

4 e 5 – 8pb 

Termine com 1pbx e arremate. Deixe linha em cada dedo e marque o ultimo 

ponto destes dedos. Isso ajudará quando for para juntar os dedos. Não corte a 

linha do terceiro dedo de cada pé. Continue trabalhando o resto do pé. 

 

PÉ (faça 2) 

Cor amarelo claro 

1 – comece no pbx feito no final do dedo 2 (figura 6),4pb, insire a agulha no pbx  

do final do dedo 1 (figura 7), 8pb, 4pb no dedo 2, 8pb no dedo 3 (24) 

2 – (4pb, 1dim) x4 (20) 

3 – 20pb 

4 – (3pb, 1dim) x4 (12) 



 

5 – 16pb 

6 – (2pb, 1dim) x4 (12) 

Coloque enchimento nos dedos e pé. 

7 – 12pb 

8 – (2pb, 1dim) x3 (9) 

Termine de encher o pé. 

9 – (1pb, 1dim) x3 (6) 

Termine com 1pbx. Coloque a linha na agulha de tapeçaria e pegue as alças 

da frente dos ultimos 6 pontos e puxe para fechar. Corte a linha e passe entre 

as voltas 6 e 7 do topo de cada pé, e trga-a para fora (figura 8). Use a linha 

deixada nos dedos 1 e 2 para costurar a abertura que fica entre eles. 

 

PERNA (faça 2) 

Comece com amarelo claro 

1 – 5pb no am (5) 

2 – 5aum (10) 

3 – 10pb pegando as alças de trás dos pontos 

4 até 9 – 10pb 

Troque para a cor azul turquesa 

Nota: se vc esta fazendo o Dodo sem os shorts ou o Dodo saindo do ovo, 

troque para a cor azul escuro. 

10 – (3pb no mesmo ponto) x10 (30) 

11 – 30pb 

 

 

 



 

 

12 – 15dim (15) 

13 – (3pb, 1dim) x3 (12) 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. Coloque enchimento 

na perna bem firme, mas a partir da volta 1o ou 13 coloque enchimento mais 

levemente. 

 

RABO 

Camada inferior do rabo: 

Cor azul escuro 

Trabalhe em carreiras. 6corr. Marque a primeira e a quinta corr dessas 6 corr, 

isso ajudará a você quando for juntar  as camadas inferior e superior do rabo 

(figura 9) 

1 – pule a primeira corr da agulha, (1pb, 9corr, pule as duas primeiras 

corr,7mpa, 1pbx na mesma corr em que você começou) x5. 



 

Arremate, corte e esconda a linha. 

 

Camada superior do rabo: 

Cor azul claro 

Trabalhe em carreiras. 6corr. Marque a primeira e a quinta corr dessas 6 corr, 

isso ajudará a você quando for juntar  as camadas inferior e superior do rabo 

(figura 9) 

1 – pule a primeira corr da agulha, (1pb, 9corr, pule as duas primeiras corr, 

7mpa, 1pbx na mesma corr em que você começou) x5 

Não corte a linha. Coloque as duas camadas juntas, com a parte de trás da 

camada superior em cima da parte da frente da camada inferior. 

1corr, 5pb pegando as duas camadas juntas (figura 10) 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

MONTAGEM 

 Coloque o capuz na cabeça. Centralise a ponta em V do capuz bem no 

centro entre os dois olhos. A ponta em V deve ficar em cima da volta 7 

(figura 11). Costure o capuz na cabeça. 

 Costure a cabeça no corpo. Incline a cabeça do Dodo de você desejar. 

Use o marcador de pontos na volta 25 do corpo para ajudar a alinhar as 

duas partes. Alfinete as partes no lugar. Uma vez presas, costure a 

cabeça no corpo, por exemplo, a abertura do corpo será costurada nas 

voltas 13 a 20 da parte inferior do capuz (figura 12). 

 Costure o bico na cabeça. A base do bico deve ocupar as voltas 15 a 20 

da cabeça, entre os olhos (figura 13). O marcador d epontos na volta 3 

do bico deve ficar voltado para cima. 



 

 Costure as asas no corpo. O anel magico de cada asa devera ser preso 

entre as voltas 27 e 28 e as as asas deverão ficar, aproximadamente, 8 

pontos de distancia da frente do corpo. O canto inferior (onde a base das 

penas superiores foram unidas) devera ser costurado entre as voltas 20 

e 21  do corpo. O canto superior devera ser costurado entre as voltas 31 

e 32 do corpo. Use a linha de começo para costurar em volta do topo da 

asa como indicado na slinha spontilhadas (figura 14) 

 Costure cada pé na base da aperna. A base da perna deverá se 

assentar nas vo 5 a 7 do topo do pé. Use a linha final para costurar os 

pés pelas alças da frente deixadas na volta 3 da perna. 

 Costure as pernas no corpo. A abertura de cada perna deverá ocupar as 

voltas 9 a 12 do corpo (figura 15). Se você contar os pontos entre as 

voltas 9 e 10, a borda interior de cada perna deverá estar separa por 

7pontos. 

 Costure o rabo na parte de trás do corpo, entre as voltas 17 e 18 (figura 

17). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nivel de habilidade:  

 

Tamanho: 13 cm se for usados os materiais indicados 

 



 

Rosie a Gamo 

Quando Rosie crescer, ela quer ser horticultora. Ela adora ajudar sua mãe no jardim e 

cuida especialmente bem das rosas que plantou no inverno passado. 
 

MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linha de sua preferência compatível com a agulha, nas cores: off white, 
pessego, rosa bebê, marrom claro, verde claro, azul claro, amarelo claro, 
malva, rosa escuro,amarelo escuro, azul escuro, verde escuro 

 Olhos de segurança de 6mm 

 Linha para bordar preto e rosa 

 Agulha de tapeçaria 

 Marcador de pontos 

 Fibra siliconada 
 
ABREVIATURAS 
Am – anel magico 
Corr – correntinha 
Pb – ponto baixo 
Pa – ponto alto 
Pbx – ponto baixissimo 
Mpa – meio  ponto alto 
Pad – ponto alto duplo 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 



 

CABEÇA 

Cor off white 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

4 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

5 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

6 – 18pb 

7 – 2pb, 1aum, 1pb, 1aum, 2pb, 1aum, 2pb (marque o 12º e o 13º ponto, eles 

indicam o centro do topo da face), 1aum, 2pb, 1aum, 1pb, 1aum, 2pb (24) 

8 – 2pb, 1aum, 4pb, 1aum, (2pb, 1aum) x3, 4pb, 1aum, 2pb (30) 

9 – 2pb, 1aum, 8pb, 1aum, 2pb, 2aum, 2pb, 1aum, 8pb, 1aum, 2pb (36) 

10 – 2pb, 1aum, 6pb, 1aum, (2pb, 1aum, 3pb, 1aum) x2, 2pb, 1aum, 7pb, 

1aum, 1pb (44) 

11 – 4pb, 1aum, 9pb, 1aum, 3pb, 1aum, 2pb, 1pb, (1pb, 1aum) x2, 3pb, 1aum, 

11pb, 1aum, 2pb (52) 

12 – 17pb, 1aum, 4pb, 1aum, 6pb, 1aum, 4pb, 1aum, 17pb (56) 

13 até 22 – 56pb 

Usando a linha de bordar rosa, borde o nariz sobre as voltas 1 a 3, mantenha o 

marcador na volta 7 no centro. A parte inferior do nariz atravessa o anel mágico 

e o topo do nariz deverá ter 3pts de largura. 

Insira os olhos de segurança entre as voltas 9 e 10, com 13 pontos de distãncia 

entre eles. Mais uma vez, mantenha o marcador na volta 7 no centro. Use fio 

de bordar preto para fazer cilios em ambos os olhos. Cada cilio deverá estar 

entra as voltas 11 e 12 (ficgura 1) 

23 – (7pb, 1dim) x2, 8pb, 1dim, (7pb, 1dim) x2, 8pb, 1dim (50) 



 

24 – (6pb, 1dim) x2, 7pb, 1dim (6pb, 1dim) x2, 7pb, 1dim (44) 

25 – (5pb, 1dim) x2, 6pb, 1dim, (5pb, 1dim) x2, 6pb, 1dim (38) 

26 – (4pb, 1dim) x2, 5pb, 1dim, (4pb, 1dim) x2, 5pb, 1dim (32) 

27 – (3pb, 1dim) x2, 4pb, 1dim, (3pb, 1dim) x2, 4pb, 1dim (26) 

28 – (2pb, 1dim) x2, 3pb, 1dim, (2pb, 1dim) x2, 3pb, 1dim (20) 

Coloque enchimento na cabeça bem firme. 

29 – (8pb, 1dim) x2 (18) 

30 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Termine de encher a cabeça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque a linha na agulha de tapeçaria, passe pelas alças 

da frente dos 56 pontos restantes e puxe para fechar. Arremate e esconda a 

linha. 

 

CAPUZ 

Cor pessego 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (8pb, 1aum) x2 (20) 

5 – (2pb, 1aum) x2, 3pb, 1aum, (2pb, 1aum) x2, 3pb, 1aum (26) 

6 – (3pb, 1aum) x2, 4pb, 1aum, (3pb, 1aum) x2, 4pb, 1aum (32) 

7 – (4pb, 1aum) x2, 5pb, 1aum, (4pb, 1aum) x2, 5pb, 1aum (38) 

8 – (5pb, 1aum) x2, 6pb, 1aum, (5pb, 1aum) x2, 6pb, 1aum (44) 

9 – (6pb ,1aum) x2, 7pb, 1aum, (6pb, 1aum) x2, 7pb, 1aum (50) 

10 – (7pb, 1aum) x2, 8pb, 1aum, (7pb, 1aum) x2, 8pb, 1aum (56) 

11 até 18 – 56pb 

Marque o ultimo ponto da volta 18 (marcador roxo na figura 2). 



 

Continue trabalhando em carreiras. 

19 – 9pb 

Marque o próximo ponto sem trabalhar da volta 18 (marcador rosa na figura 2, 

ele será 0 10º ponto da volta 18). 

20 – vire, pule aprimeira corr da agulha, 8pb, 1corr, vire (8) 

21 – pule a primeira corr da agulha, 8pb, 1corr, vire (8) 

22 – pule a primeira corr da agulha, 1dim, 4pb, 1dim, 1corr, vire (6) 

23 e 24 – pule aprimeira corr da agulha, 6pb, 1corr, vire (6) 

25 – pule a primeira corr da agulha, 1dim, 2pb, 1dim, 1corr, vire (4) 

26 e 27 - pule a primeira corr da agulha, 4pb, 1corr, vire (4) 

28 - pule a primeira corr da agulha, 2dim, 1corr, vire (2) 

29 - pule a primeira corr da agulha, 2pb (2) 

Agora trabalhe em volta da borda do capuz (figura 2). Comece no mesmo ponto 

que é o ultimo da volta 29, 10pb nos finais da voltas ao longo da borda 1 

(criado pelas voltas 20 a 29). 

Agora, trabalhe em volta do capuz nos pontos não trabalhados da volta 18: 

1dim, (2pb, 1dim) x3, 1pb, (1mpa, 1dim, 1mpa) x2, 5pa (marque o trerceiro 

ponto alto dentre eeses 5pa, ele indica o centro inferior do capuz), (1mpa, 1dim 

em mpa) x2, 1pb, (1dim, 2pb) x3, 1dim (35) 

Agora trabalhe na borda 2, 9pb nos finais de volta ( criados pelas voltas 20 a 

28), 1pbx no ultimo final de volta (criado pela volta 29, marcador amarelo na 

figura  2). 

Arremate, deixe linha pra costurar. 

 

 

 



 

CORPO 

Cor pessego 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 até 12 – 42pb 

13 -1dim, 38pb, 1dim (40) 

14 – 1dim, 36pb, 1dim (38) 

15 e 16 – 38pb 

17 – 1aum, 37pb (39) 

18 – 2pb, 1aum, 35pb, 1aum (41) 

19 e 20 – 41pb 

21 – 20pb, 2dim, 17 pb (39) 

22 – 18pb, 1dim, 1pb, 1dim, 16pb (37) 

23 – 17pb, 1dim, 1pb, 1dim, 15pb (35) 

24 – 16pb, 1dim, 2pb, 1dim, 11pb (31), deixe o restantes dos pontos sem 

trabalhar. Marque o ultimo ponto, este será o novo ultimoponto. Coloque 

encimento no corpo bem firme. 

1corr, vire, trabalhe em carreiras. 

25 – pule a primeira corr da agulha, 10pb, 1dim, 2pb, 1dim,11pb, 1corr, vire 

(25) 

26 - pule a primeira corr da agulha, 10pb, 1dim, 2pb, 1dim, 9pb, 1corr, vire (23) 



 

27 - pule a primeira corr da agulha, 

8pb, 1dim, 2pb, 1dim, 9pb, 1corr, 

vire (21) 

28 - pule a primeira corr da agulha, 

8pb, 1dim, 1pb, 1dim, 8pb, 1corr, 

vire (19) 

29 - pule a primeira corr da agulha, 

7pb, 1dim, 1pb, 1dim, 7pb(17) 

Achate e traga as bordas da frente 

do peito juntas (figura 3). O primeiro 

e o ultimo ponto da carr 29 devem 

se encontrar. 

30 – 1corr, vire, pule a primeira corr 

da agulha, pegando somente as 

alças de trás dos pontos, faça 7pbx pegando as duas camadas juntas (7) 

Arremate e esconda a linha. Coloque enchimento no peito bem firme. 

 

PESCOÇO 

Cor pessego 

Prenda a linha num ponto atrás do peito (figura 4) 

1 – comece no mesmo ponto em que você prendeu a linha, 6pb ao longo da 

parte de trás do pescoço, 6pb nos finais de carreiras ao longo do lado esquerdo 

do pescoço, 6pb nos finais de carreiras ao longo do lado direito do pescoço 

(18) 

2 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

Termine com 1pbx, arremtae e deixe linha para costurar. Coloque enchimento 



 

no pescoço bem firme. 

 

PARTE INTERNA DA ORELHA (faça 2) 

Cor rosa bebê 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 – (2pb, 1aum) x2, 2pb, 2mpa, 1pa, 1aum em pa, 1pa, 2mpa, 2pb, (1aum, 2pb) 

x2 (30). Termine com 1pbx, arremate e esconda as linhas. 

 

PARTE EXTERNA DA ORELHA (faça 2) 

Cor pessego 

1 – repita as instruções da parte interna da orelha. Não arremate. Na proxima 

volta, juntaremos a parte inter e externa. Coloque as duas partes, avesso com 

avesso, de modo que os pontos se alinhem (os pa e os mpa das duas peças 

devem estar alinhados). Você pode alfinetar essas peças primeiro para que 

fiquem certas. (figura 5) 

Com a parte externa da orelha de frente pra você, faça 1corr, 30pb pegando as 

duas camadas. (30) 

Dobre a orelha ao meio (figura 6) e trabalhe nos dois lados da orelha: 2pb, 

1pbx. 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

 

 



 

PERNA TRASEIRA (faça 2) 

Comece com marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – 18pb, pegando as alças de trás dos pontos 

5  e 6 – 18pb 

Troque para a cor pessego 

7 – 6pb, 1dim, 1pb (marque este ponto, ele indica o centro da frente da perna 

traseira), 1dim, 7pb (16) 

8 – 5pb, 1dim, 1pb, 1dim, 6pb (14) 

9 – 6pb, 1dim, 6pb (13) 

10 – 5pb, 1dim, 6pb (12) 

11 e 12 – 12pb 

Colque enchimento na perna bem firme e continue enchendo a medida que 

trabalha. 

13 – 12pb, 1pb no proximoponto (este é o novo ultimo ponto) 

14 – 5pb, 1aum (marque este aumento, ele indica o centro da frente da perna 

traseira), 4pb, 1dim (12) 

15 – 6pb, 1aum,3pb, 1dim (12) 

16 – 1dim, 4pb, 1aum, 5pb (12) 

17 – 12pb 

18 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

19 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

20 – 1pb, 1dim) x6 (12) 

21 – 6dim (6) 



 

Termine com 1pbx. Coloque alinha na agulha de tapeçaria e pegue as alças da 

frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Traga a linha através do lado 

de dentro de cada perna, entre as voltas 16 e 17. (figura 7). 

  

PERNA DIANTEIRA (faça 2) 

Comece com marrom claro 

1 até 12 – repita as instruções da perna traseira. Coloque enchimento na perna 

bem firme e continue enchendo conforme trabalha. 

13 até 19 – 12pb 

20 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque alinha na agulha de tapeçaria e pegue as alças da 

frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Traga a linha através do lado 

de dentro de cada perna, entre as voltas 16 e 17. 

 

RABO 

Na cor pessego 

1 – 4pb no am (4) 

2 – (1pb, 1aum) x2 (6) 

3 – 6pb 

4 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

5 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

6 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

7 – 15pb 

8 – (3pb, 1dim) x3 (12) 

 

 



 

 

9 – (1pb, 1dim) x4 (8) 

Coloque enchimento no rabo bem firme. Termine com 1pbx e deixe linha para 

costurar. 

 

BASE DA GUIRLANDA DA CABEÇA 

Cor verde claro 

Deixe uma longa linha de inicio. Faça 7 corr 

1 – junte as correntinhas com 1pb formando um circulo, 6pb (7) 



 

Vá colocando enchimento a medida em que trabalha. 

2 até 55 – 7pb (7) 

Termine com 1pbx. Coloque alinha na agulha de tapeçaria e pegue as alças da 

frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar, faça a mesma coisa com  a 

linha de inicio. 

 

FLOR 1 (faça 5) 

Comece todas as flores em amarelo escuro, porem termine uma flor com azul 

claro, uma flor com amarelo claro,  1 flor com malva e 2 flores com rosa escuro. 

1 – 10pb no am (10) 

Troque para a segunda cor 

2 – 1pbx no primeiro pt da volta 1, comece no mesmo ponto em que você fez o 

pbx, (1pa+1pad+1pa no mesmo ponto, 1pbx) x5 (21) 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

Flor 2 (faça 3) 

Comece todas as flores com amarelo escuro, porem termine 1 flor com azul 

claro, 1flor com malva e 1 flor com rosa escuro. 

1 – 5pb no am (5), não feche o anel mágico muito apertado. 

2 – faça 10pb no meio do anel magico (10) 

Troque para a segunda cor 

3 – 1pbx noprimeiro ponto da volta 2, 10corr, 1pbx na base das 10 corr, (1pbx, 

10corr, 1pbx na base das 10corr) x9 (120) 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

 



 

FLOR 3 (faça 3: 1 em azul escuro, 1em malva, 1 em amarelo claro) 

Deixe linha longa de inicio. Trabalhe em carreiras. 

1 – 6corr, 1pb na sexta corr a partir da agulha (isto cria um Picot (figura 8), 

(9corr, 1pb na sexta corr a partir da agulha) x3 

2 – 2corr, (7pa no proximo picot (figura 8), 3pbx nas corr) x3, 7pa no proximo 

picot, 1pbx no mesmo picot. Arremate e deixe linha para costurar. O lado esta 

virado para você quando você faz a carreira 2, este é o lado de fora das petalas 

(figura 9). Comece a enrolar a flor a partir do final (o final é onde você começou 

a carr 2). Use a linha de inicio para costurar a base desta flor, para que ela não 

desenrole. Use a linha final para fazer a mesma coisa. Deixe linha para 

costurar. 

 

FOLHA (faça 4) 

Cor verde escuro 

Deixe linha longa no inicoi. Faça 9corr. Trablahe em volta dos dois lados das 

9corr. 

1 – pule aprimeira corr da agulha, 2pb, 1mpa, 2pa, 1mpa, 2pb, 2corr. Continue 

do lado oposto das corr, 1pb na mesma corr do ultimo ponto, 1pb, 1mpa, 2pa, 

1mpa, 2pb (18) 

Termine com 1pb. Arremate e deixe linha para costurar. Traga a linha inicial 

pelo centro da folha para que fique ao lado da linha final (figura 10). 

 

 

 

 

 



 

MONTAGEM 

 

- Costure o capuz na cabeça. Para posicionar a cabeça externa, certifique-se 

de que os dois pontos da fileira 29 da cabeça externa estejam logo acima do 

topo do nariz (figura 11). O meio do lado inferior do capuz (marcador roxo em 

figura 11) deve cair entre as voltas 14 e 15 na parte inferior da cabeça. Os dois 

cantos do painel central da cabeça exterior (marcador rosa em figura 11) 

devem situar-se entre as voltas 14 e 15 no topo da cabeça. Use a ponta longa 

do capuz e costure em volta para prendê-la na cabeça  

- Utilizando fio off white, borde alguns pontos decorativos no painel central da 

cabeça externa (figura 12). Cada ponto deve ser executado em duas linhas. 

- Posicione a cabeça no corpo e fixe-a no lugar. No exemplo, a abertura do 

pescoço foi costurada sobre os círculos 12 a 18 da base da cabeça. Costure a 

cabeça no corpo. 

- Prenda as pernas traseiras ao corpo, costurando ao redor da parte interna da 

perna, conforme indicado pela linha pontilhada (figura 13). Apenas costurar o 

interior da perna, para que estes pontos não sejam vistos no lado de fora. A 

parte mais larga da coxa deve cair sobre as rondas 8 a 11 do corpo, com os 

pontos marcados nas rondas 7 e 14 nas patas traseiras voltadas para a frente. 

Os centros superiores das patas traseiras devem ter aproximadamente 22 

pontos separados 

- Prenda as pernas dianteiras ao corpo, costurando ao redor da parte interna 

da perna, conforme indicado pela linha pontilhada (figura 14). Costure apenas 

no interior da perna, para que estes pontos não sejam vistos do lado de fora. A 

parte mais larga da coxa deve cair sobre as rondas de 21 a 24 do corpo (pode 

colocar cada perna da frente num ângulo ligeiramente para a frente), com os 



 

pontos marcados na volta 7 nas pernas dianteiras viradas para a frente. Os 

centros superiores das pernas dianteiras devem ter aproximadamente 20 

pontos de distância. 

- Costure as orelhas na cabeça. A borda plana na base deve cair sobre as 

voltas 14 a 16 da cabeça externa (figura 15). As bases das orelhas devem ter 

17 pontos separados na frente (figura 16). 

- Costure o rabo no corpo. A abertura da cauda deve ser costurada nos círculos 

4 e 5 da parte superior traseira do corpo. 

- Costure as flores e as folhas na base da guirlanda, conforme desejar, e 

coloque a guirlanda floral na cabeça do gamo. 
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Nivel de habilidade: 
 
Tamanho: 18,5cm se usado o material indicado 

  



 

Ormond, A Girafa 
Ormond sempre foi o mais alto de sua classe. Um artista excepcionalmente talentoso, ele um dia 

espera ter suas pinturas nas famosas galerias do mundo. Seu artista favorito é Michelangelo e 
ele secretamente espera que ele também seja capaz de pintar um afresco famoso no teto e que 

seu longo pescoço o ajude nesse processo. 

 
 

MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linha de sua preferência, compatível com a agulha, nas cores: amarelo claro, 
marrom claro, branco, rosa, turquesa 

 Olhos de segurança de 6 mm 

 Linha de bordar preta 

 Agulha de tapeçaria 

 Marcador de pontos 

 Fibra siliconada 

 Fita de cetim de 2,5 cm de largura 

 Pom pom de 3,5 e 5,5 cm (opcional) 
 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Corr – correntinha 
Pbx – ponto baixissimo 
Pb – ponto baixo 

Mpa – meio ponto alto 
Pa – ponto alto 
Pad – ponto alto duplo 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 



 

CABEÇA 

Comece com a cor branca 

1 – 8pb no am (8) 

2 – 8aum (16) 

3 – (1pb, 1aum) x8 (24) 

4 – (2pb, 1aum) x8 (32) 

5 - (3pb, 1aum) x8 (40) 

6 - (4pb, 1aum) x8 (48) 

7 - (5pb, 1aum) x8 (56) 

8 até 12 – 56pb 

13 – 22pb, 1ponto bolha de 3 pontos altos, 10pb, 1ponto bolha de 3 pontos 

altos, 22pb (56). 

Empurre os pontos bolha para fora para formar as narinas. 

14 e 15 – 56pb 

16 – (22pb, 1dim) x4 (52) 

Troque para a cor amarelo claro. 

17 – 52pb 

18 – (11pb, 1dim) x4 (48) 

19 – (10pb, 1dim) x4 (44) 

20 – 12pb, 1dim, 20pb, 1dim, 8pb (42) 

21 – (13pb, 1aum) x3 (45) 

22 – (14pb, 1aum) x3 (48) 

23 até 26 – 48pb 

27 – (6pb, 1dim) x6 (42) 

28 – (5pb, 1dim) x6 (36) 

29 – (4pb, 1dim) x6 (30) 



 

30 – (3pb, 1dim) x6 (24) 

Insira os olhos de segurança entre as voltas 18 e 19, com 3 pontos de distância 

entre eles (figura 1). Usando a linha de bordar preta, borde as sobrancelhas 

sobre cada olho, sobre as voltas 19 e 20. Cada sobrancelha deve ter 

aproximadamente 2 pontos de comprimento (figura 1). Coloque enchimento na 

cabeça bem firme. 

31 – (2pb, 1dim) x6 (18) 

32 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Termine de encher a cabeça. 

33 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque  linha na agulha de tapeçaria e pegue as alças da 

frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Arremate, corte e esconda a 

linha. 

 

CORPO 

Cor amarelo claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 – (8pb, 1aum) x6 (60) 



 

11 até 18 – 60pb 

19 – 4pb, 1dim, 13pb, 1dim (marque esta diminuição, ela indica um dos lados 

do corpo), 5pb, 1dim, 4pb, 1dim, 5pb, 1dim (marque esta diminuição, ela indica 

o outro lado do corpo), 13pb, 1dim, 4pb (54) 

20 – 54pb 

21 – 4pb, 1dim, 12pb, 1dim, 4pb, 1dim, 3pb, 1dim, 4pb, 1dim, 12pb, 1dim, 3pb 

(48) 

22 – 48pb 

23 – 3pb, 1dim, 10pb, 1dim, 3pb, 1dim, 4pb, 1dim, 3pb, 1dim, 10pb, 1dim, 3pb 

(42) 

24 – 3pb, 1dim, 9pb, 1dim, 2pb, 1dim, 3pb, 1dim, 2pb, 1dim, 9pb, 1dim, 2pb 

(36) 

25 – 1dim, 7pb, (3pb, 1dim) x3, 12pb (32) 

26 – 32pb 

27 – 13pb, 1dim, 4pb, 1dim, 11pb (30) 

28 e 29 – 30pb 

30 – 12pb, 1dim, 3pb, 1dim, 11pb (28) 

31 e 32 – 28pb 

33 – 12pb, 1dim, 4pb, 1dim, 8pb (26) 

34 e 35 – 26pb 

36 – 2dim, (marque essa dim, ela indica o centro das costas do corpo), 11pb, 

1aum (marque este aumento, ele indica o meio da frente do corpo), 10pb (25) 

37 – 5mpa, 17pb, 3mpa (25) 

38 – 2dim, 10pb, 1aum, 10pb (24) 

39 – 4mpa, 17pb, 3mpa (24) 

40 – (6pb, 1dim) x3 (21) 



 

41 – 4pb, 1pbx (5), deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Arremate e deixe linha para costurar. Coloque enchimento no corpo bem firme. 

 

BRAÇO (faça 2) 

Comece com a cor branca 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aumm (12) 

3 – (2pb, 1aum) x4 (16) 

4 até 6 – 16pb 

7 – 1dim, 12pb, 1dim (14) 

8 – 1dim, 10pb, 1dim (12) 

9 – 1dim, 8pb, 1dim (10) 

Troque para a cor amarelo claro 

10 até 23 – 10pb 

24 – 7pb (7), deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Coloque enchimento nas mãos (voltas 1 até 9) bem firme. Encha o resto do 

braço masi suavemente. Achate a abertura do braço e faça 5pb pegando as 

duas camadas juntas para fechar. Arremate e deixe linha para costurar. 

 



 

PERNA (faça 2) 

Comece com a cor branca 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum 912) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 – (11pb, 1aum) x2 (26) 

6 até 9 – 26pb 

10 – 7pb, (1dim, 1pb) x4, 7pb (22) 

11 – 5pb, (1dim, 1pb) x4, 5pb (18) 

12 – 3pb, (1dim, 1pb) x4, 3pb (14) 

13 até 16 – 14pb 

 

17 – (1aum, 6pb) x2 (marque ambos os aumentos, eles indicam o centro do 

topo e da parte inferior do corpo) (16) 

18 e 19 – 16pb 

20 – 1pb, 1aum, 7pb, 1aum, 6pb (18) 

21 e 22 – 18pb 

23 – (5pb, 1aum) x3 (21) 

24 – 21pb 

25 – (5pb, 1dim) x3 (18) 

26 – 18pb 

27 – (4pb, 1dim) x3 (15) 

28 - (3pb, 1dim) x3 (12) 

Coloque enchimento no pá (voltas 1 até 12) bem firme. Encha o resto da perna 

mais suavemente. 



 

Termine com 1pbx. Coloque a linha na agulha d etapeçaria e pegue as alças 

da frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Esconda a linha dentro da 

perna (figura 2). 

 

ORELHA (faça 2) 

Cor amarelo claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6pb 

3 – (1aum, 1pb, 1aum) x2 (10) 

4 – 10pb 

5 – (1pb, 1aum) x5 (15) 

6 – 15pb 

7 – (2pb, 1aum) x5 (20) 

8 - (3pb, 1aum) x5 (25) 

9 - (4pb, 1aum) x5 (30) 

10 – 30pb 

11 – (4pb, 1dim) x5 (25) 

12 – 25pb 

13 – (3pb, 1dim) x5 (20) 

14 – (2pb, 1dim) x5 (15) 

Não coloque enchimento nas orelhas. Achate a abertura das orelhas e faça 7pb 

pegando as duas camamdas juntas para fechar. (figura 3). Dobre a base ao 

meio (junte os dois cantos da orelha), 1corr, 3pb pegando os dois lados juntos 

paramanter a orelha dobrada. (figura 4). Arremate e deiosturar. 

 

 



 

CHIFRES (faça 2) 

Comece com marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 até 7 – 18pb 

8 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

9 – (2pb, 1dim) x3 (9) 

Troque para a cor amarelo claro 

10 até 16 – 9pb 

Coloque enchimento nos chifres bem firme. Termine com 1pbx, arremate e 

deixe linha para costurar. 

 

RABO 

Cor amarelo claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (2pb, 1aum) x2 (8) 

3 até 14 – 8pb 

Coloque enchimento no rabo levemente. Termine com um  pbx. Arremate e 

deixe linha para costurar. 

 

MANCHA EM FORMA DE CORAÇÃO GRANDE (faça 3) 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 2corr, trabalha dentro do anel mágico (figura 5): 3pad, 4pa, 1pad, 4pa, 

3pad, 2corr, 1pbx (20) 



 

Arremate, deixe linha para costurar. Esconda a linha inicial. 

 

MANCHA EM FORMA DE CORAÇÃO PEQUENA (faça 3) 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 2corr, trabalhe dentro do anel mágico: 3pa, 4mpa, 1pa, 4mpa, 3pa, 2corr, 

1pbx. Arremate, deixe linha para costurar. Esconda a linha inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 MONTAGEM 

- Posicione a cabeça no corpo conforme desejado, inclinando-a um pouco, se 

desejar. Use os pontos marcados indicando os lados e frente / trás do corpo 

para alinhar as duas peças. Coloque as peças no lugar primeiro. Uma vez no 

lugar, costure o corpo à cabeça. No exemplo, a abertura do corpo foi costurada 

nas voltas 19 a 26 da parte inferior da cabeça (figura 6) 

- Costure os braços ao corpo. O canto dianteiro deve ser costurado entre as 

voltas 30 e 31, e o canto traseiro deve ser costurado entre as voltas 29 e 30 do 

corpo (figura 7). Os braços devem ter 9 pontos separados na frente. 

- Costure as pernas ao corpo. A parte superior e inferior da perna são indicadas 

pelos pontos marcados. A parte mais larga da coxa deve ficar sobre as voltas 7 

a 12 do corpo Figura 8). Prenda cada perna ao corpo, costurando ao redor da 

parte interna da coxa, conforme indicado pela linha pontilhada (figura 8). 



 

Costure apenas no interior da perna, para que estes pontos não sejam vistos 

do lado de fora. A parte de trás da perna deve ficar logo após a linha média do 

corpo(figura 8). 

- Costure as orelhas na cabeça. A borda plana de cada base da orelha deve 

cair sobre as voltas 25 a 27 da cabeça Figura 9). Os cantos frontais das orelhas 

devem ter 14 pontos de distância entre eles (figura 10). 

- Costure os chifres na cabeça. A base de cada chifre deve ficar no lado de 

dentro de cada orelha e nas voltas 25 a 27 da cabeça Figura 11). 

- Costure o rabo ao corpo. A base do rabo deve ser costurada nas voltas 8 a 9 

das costas, no meio entre as duas pernas. Usando um fio castanho claro, faça 

um pom pom  de 3,5 cm e costure-o no final da cauda. 

- Costure as grandes e pequenas manchas no coração ao corpo. Posicione-os 

como desejar (a figura 12 mostra um exemplo de como colocá-los). 

- Faça dois pompons de 5,5 cm em fios rosa e turquesa e costure-os em um 

lado do corpo, logo abaixo da cabeça. 

- Amarre a fita ao redor do pescoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nivel de habilidade:  

 

           Tamanho: 14 cm se usados os materiais indicados. 



 

Lottie, A Joaninha 
Se você ouvir um pequeno sussurro “Eu posso voar, eu posso voar, eu posso 

voar!”, Então a pequena Lottie não está longe.Ela adora ler sobre as aventuras 
de Amelia Earhart e espera um dia se tornar uma famosa aviadora que irá 
circunavegar o mundo em voô solo recorde. ela não tem medo nenhum de 

altura!Ela está tentando ensinar George, o dodô, a voar. 

 

MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linha de sua preferência, compatível com a agulha, nas cores: branca, off-
white, rosa, cinza, rosa escuro, marrom claro, marrom escuro 

 Olhos de segurança de 6 mm 

 Lantejoulas 

 Linha de birdar da cor das lantejoulas 

 Agulha de tapeçaria 

 Fibra siliconada pom pom de 2,5 cm (opcional) 
 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Corr – correntinha 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixissimo 
Pa – ponto alto 
Pad – ponto alto duplo 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 

CABEÇA 



 

Cor off-white 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 até 18 – 54pb 

19 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

20 - (6pb, 1dim) x6 (42) 

21- (5pb, 1dim) x6 (36) 

22 - (4pb, 1dim) x6 (30) 

Insira os olhos de segurança entre as voltas 16 e 17, com 9 pontos de distância 

entre eles. Coloque enchimento na cabeça bem firme. 

23 – (3pb, 1dim) x6 (24) 

24 – (2pb, 1dim) x6 (18) 

25 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Termine de encher a cabeça bem firme. 

26 0 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque alinha na agulha de tapeçaria e pegue as alças da 

frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Arremate, corte e esconda a 

linha. 

 



 

CAPUZ 

Na cor rosa 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 até 17 – 54pb 

18 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

19 – (14pb, 1dim) x3 (marque 19º eo 27º ponto desta volta, marcadores roxo e 

amarelo, repectivamente, na figura 1, o marcador azul idica o ultimo ponto da 

volta 19) (45) 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda a linha. Crochete um triangulo no meio 

da frente do capuz. Trabalhe em carreirar. O marcador define a base do 

triangulo. 

Prenda a linha rosa no marcador roxo, com a abertura da cabeça para baixo. 

20 – comece no mesmo ponto em que você prendeu a linha, 9pb (9). O ultimo 

ponto desta volta acaba no marcador amarelo. 

21 – 1corr, vire, pule a primeira corr da agulha, 1dim, 5pb, 1dim, 1corr, vire (7) 

22 - pule a primeira corr da agulha, 1dim, 3pb, 1dim, 1corr, vire (5) 

23 - pule a primeira corr da agulha, 1dim, 1pb, 1dim, 1corr, vire (3) 

24 - pule a primeira corr da agulha, pule o primeiro ponto, 1dim (1) 



 

Trabalhe em volta do capuz, nas bordas: 5pb ao longo das bordas do triangulo 

(nos finais das voltas 20 a 24) (figura 2), (10pb, 1dim) x2, 7pb, 1dim, 3pb, 5pb 

na outra borda do triangulo. 

Termine com 1 pbx. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

CORPO 

Cor rosa 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 – (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 até 14 – 48pb 

15 – (14pb, 1dim) x3 (45) 

16 – 45pb 

17 – (13pb, 1dim) x3 (42) 

18 – 42pb 

19 – (12pb, 1dim) x3 (39) 

20 – (11pb, 1dim) x3 (36) 

21 – (4pb, 1dim) x6 (24) 

22 – (3pb, 1dim) x6 (18) 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar.coloque enchimento 

no corpo bem firme. 



 

PERNA (faça 2) 

Comece com a cor cinza 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

Troque para a cor rosa 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 e 5 – 18pb 

6 – 6pb, 3dim (marque a segunda dim, ela indica o meio do topo da perna), 6pb 

(15) 

7 – 5pb, 1dim, 1pb, 1dim, 5pb (13) 

8 – 4pb, 1dim, 1pb, 1dim, 4pb (11) 

9 até 11 – 11pb 

12 – 6pb, 1aum, 4pb (12) 

13 – 6pb, 2aum, 4pb (14) 

14 até 16 – 14pb 

17 – 1dim, 7pb, 1dim, 3pb (12) 

Termine de encher a perna 

18 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque alinha na agulha de tapeçaria e pegue as alças da 

frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Arremate, corte e esconda a 

linha dentro da perna (figura 3). 

 

 

 

 

 



 

 

BRAÇO (faça 2) 

Comece com a cor cinza 

1 – 5pb no am (5) 

2 – 5aum (10) 

3 – 10pb 

4 – qdim, 8pb (9) 

5 – 1dim, 7pb (8) 

Troque para a cor rosa. Coloque enchimento ma mão (voltas 1 a 5) bem firme. 

Não coloqe enchimento no resto do braço. 

6 até 13 – 8pb 

14 – 5pb (5), deixe os pontos restantes sem trabalhar. Achate a abertura do 

braço e faça 4pb pegando as duas camadas juntas para fechar. Arremate e 

deixe linha para costurar. 

 

ASA DIREITA 

Cor rosa escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum  (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 



 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 – 12pb, 1aum (marque este aumento, ele indica um dos lados da asa), 11pb 

(25) 

6 – 25pb 

7 – 12pb, 1aum, 12pb (26) 

8 até 13 – 26pb 

14 – 14pb, 2dim (marque a ultima dim, isto também indica o lado da asa), 8pb 

(24) 

15 – 13pb, 2dim, 7pb (22) 

16 – 12pb, 2dim, 6pb (20) 

17 – 11pb, 2dim, 5pb (18) 

18 – 8pb, 4dim, 2pb (14) 

19 – 6pb, 4dim (10) 

20 – 9pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. Não coloque enchimento 

nas asas. Deixe os pontos restantes sem trabalhar. Achate a abertura das asas 

e faça 4pb pegando as duas camadas juntas para fechar. Arremate e deixe 

linha para costurar. 

 

ASA ESQUERDA 

Cor rosa escuro 

1 até 19 – repita as intruções da asa direita. 

20 – 10pb 

21 – 3pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. Não coloque enchimento 

nas asas. deixe os pontos restantes sem trabalhar. Achate a abertura das asas 

e faça 4pb pegando as duas camadas juntas para fechar. Arremate e deixe 

linha para costurar. 



 

ANTENA (faça 2) 

Cor cinza 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

4 e 5 – 12pb 

6 – 6dim (6) 

7 até 12 – 6pb 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linh apara costurar. Colque enchimento 

nas antenas muito firme. 

 

CHAPÉU DE AVIADOR 

Parte principal do chapéu: 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1mpa, 1aum em mpa) x6 (18) 

4 – (2mpa, 1aum em mpa) x6 (24) 

5 - (3mpa, 1aum em mpa) x6 (30) 

6 - (4mpa, 1aum em mpa) x6 (36) 

7 – 1mpa, 1aum em mpa, 2mpa, 1aum em mpa, 1mpa, 8corr, pule 4 pontos, 

1mpa, 8corr, pule 4 pontos, 1mpa, 1aum em mpa, 4mpa, 1aum em mpa, 6mpa 

(50) 

8 – 7mpa, 1aum em mpa, 8pb nas corr, 1aum em mpa, 9mpa, 1aum, em mpa, 

8pb nas corr, 1aum em mpa, 14pb (54) 



 

9 – 9mpa, 8pb, 13mpa, 8pb, 16mpa (54) 

10 – 54mpa 

11 – (16mpa, 1dim em mpa) x3 (51) 

12 – (15pb, 1dim) x3 (48) 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda 

a linha. Agora você criou as abas das 

orelhas (figura 4). Para a aba da orelha 

esquerda, marque o 34º ponto (marcador 

branco,  frente da aba da orelha 

esquerda) e o 41º ponto (marcador 

amarelo trás da aba da orelha esquerda) 

da volta 12. Para a aba da orelha direita, 

marque o 18º ponto (marcador branco, 

frente da aba da orelha direita) e o 11º 

ponto ( marcador amarelo, trás da aba da 

asa direita) da volta 12. 

 

Aba da orelha direita: 

Cor marrom claro 

Trabalhe em carreiras. Prenda a linha no ponto do marcador amarelo (figura 4), 

co a abertura do chapéu par abaixo. 

13 – comece no memo ponto em que você prendeu a linha, 8pb, 1corr, vire (8) 

O ultimo ponto deverá cair no marcador branco (figura 4) 

14 – pule aprimeira corr da agulha, 8pb, 1corr, vire (8) 

15 - pule aprimeira corr da agulha, 1dim, 4pb, 1dim, 1corr, vire (6) 

 



 

 

16 - pule aprimeira corr da agulha, 6pb, 1corr, vire (6) 

17 - pule aprimeira corr da agulha, 1dim, 2pb, 1dim, 1corr, vire (4) 

18 - pule aprimeira corr da agulha, 4pb, 1corr, vire (4) 

19 - pule aprimeira corr da agulha, 2dim (2) 

Arremate e esconda a linha. 

 

Aba da orelha esquerda: 

Comece com marrom claro 

Trabalhe em carreiras. Prenda a linha no ponto do marcador branco (figura 4), 

com a abertura do chapéu para baixo. 

13 – 8pb, 1corr, vire (8) 

O ultimo ponto deve cair no marcador amarelo (figura 4) 

14 - pule aprimeira corr da agulha, 8pb, 1corr,vire (8) 

15 - pule aprimeira corr da agulha, 1dim, 4pb, 1dim, 1corr, vire (6) 

16 - pule aprimeira corr da agulha, 6pb, 1corr, vire (6) 

17 - pule aprimeira corr da agulha, 1dim, 2pb, 1dim, 1corr, vire (4) 

18 - pule aprimeira corr da agulha, 4pb, 1corr, vire (4) 

19 - pule aprimeira corr da agulha, 2dim (2) 

Não arremate. Agora trabalhe em volta de todo o chapéu. 



 

Troque para a cor rosa escuro 

20 – faça uma volta completa de pb por todo o chapéu. Termine com 1pbx. 

Arremate e esconda a linha. 

 

TRANÇAS DA SPONTAS DAS ABAS 

Corte 12 pedaços de linha rosa escuro de 30 cm de comprimento. Prenda 6 

pedaços na base de uma das abas (figura 6). Faça uma trança do comprineto 

que você desejar. Na foto de exemplo, a trança tem 3cm de comprimento. 

Amarre a base da trança e apare a extremidade o tamanho que desejar, a da 

foto tem 1cm de comprimento. 

Repita isso para a outra aba. 

Faça dois pom-pons de 2,5 cm rosa escuro e prenda-os no final das tranças. 

 

CHAPÉU SEM  ABERTUR PARA AS ORELHAS 

Nota: se você quiser fazer este chapéu para outros amigurumis deste livro, 

você pode usar esta receita para fazer sem as aberturas para as orelhas. 

 

Parte principal do chapéu: 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1mpa, 1aum em mpa) x6 (18) 

4 – (2mpa, 1aum em mpa) x6 (24) 

5 - (3mpa, 1aum em mpa) x6 (30) 

6 - (4mpa, 1aum em mpa) x6 (36) 

7 - (5mpa, 1aum em mpa) x6 (42) 



 

 

8 - (6mpa, 1aum em mpa) x6 (48) 

9 - (7mpa, 1aum em mpa) x6 (54) 

10 – 54pb 

11 – (16mpa, 1dim em mpa) x3 (51) 

12 – (15pb, 1dim) x3 (48) 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda a linha. 

Repita as instruções para as abas e tranças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ÓCULOS DE AVIADOR 

 

LADO DE DENTRO DOS ÓCULOS 

Cor branca 

Peça do olho esquerdo: 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

Termine com 1 pbx, arremate e esconda a linha. 

Peça do olho direito: 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

Não arremate, na proxima volta juntaremos a sduas peças. 

4 – 3corr, comece em um ponto da peça do olho esquerdo, 18pb em volta da 

peça do olho esquerdo, 3pb nas corr, 17pb em volta da peça do olho direito, 

1pbx no ultimo ponto da peça do lado direito (42) 

Arremate e esconda a linha. 

 

 



 

LADO DE FORA DOS ÓCULOS 

Cor branca 

Peça do olho direito: 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda a linha. 

Peça do olho esquerdo: 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

Não arremate, na proxima volta juntaremos as duas peças. 

4 – 3corr, comece em um ponto da peça direita (figura 7), 18pb em volta da 

peça direita, 3pb nas corr, 17pb,em volta da peça esquerda, 1pbx no ultimo 

ponto da peça esquerda (42) 

Não arremate. Troque para a cor marrom escuro. Coloque as peças de fora e 

de dentro dos óculo, avesso com avesso (figura 8). Trabalhe pegando as duas 

camadas juntas. 

5 – 1corr, 3pb nas bordas não trabalhadas, (2pb, 1aum) x6 em volta da peça 

direita, 3pb no centro das dua spartes, (2pb, 1aum) x6 em volta da peça 

esquerda (54) 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda a linha. 

 

 

 

 



 

 

TIRA DO ÓCULOS 

Cor marrom escuro 

Trabalhe em carreiras. 

46corr 

1 – pule a primeira corr da agulha, 45pb (45) 

Arremate e deixe linha para costurar. Marque 0 12º e o 13º ponto de cada peça 

(figura 9). Costure os finais das tiras nestes pontos marcados. Esconda a linha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTAGEM 

- Costure o capuz na cabeça. Posicione o triângulo do capuz entre os olhos. A 

ponta do triângulo deve cair entre as voltas 8 e 9 da cabeça. 

- Costure o corpo na cabeça. Posicione a cabeça no corpo e, se isso ajudar, 

prenda as peças primeiro (figura 10). Na figura, a abertura do corpo cai sobre 

as voltas 12 a 17 da base da cabeça. 

- Costure as pernas ao corpo. A parte mais larga da coxa deve ficar sobre as 

voltas 7 a 10 do corpo (figura 11). A parte de trás da perna deve ficar logo após 

a linha média do corpo (figura 12).Prenda cada perna ao corpo, costurando ao 

redor da parte interna da coxa, conforme indicado pela linha pontilhada na 

figura 11. Costure apenas no interior da perna, para que estes pontos não 

sejam vistos do lado de fora.- Costure os braços entre as voltas 22 e 23 do 

corpo. Eles devem ter 8 pontos separados na frente. As diminuições feitas nas 

voltas 4 e 5 dos braços devem estar voltadas para o corpo. 

- Costure algumas lantejoulas no lado superior das asas (figura 13). Em 

seguida, costure as asas no corpo onde você se juntou ao corpo na cabeça. As 

bordas retas de cada asa devem estar voltadas uma para a outra. Os pontos 

marcados nas voltas 5 e 14 indicam as bordas externas. 

- Costure as antenas na cabeça. A base de cada antena deve ficar sobre a 

volta 17. As antenas devem ter 12 pontos de distância (figura 14). 

- Coloque o chapéu sobre as antenas e o capuz e puxe os óculos sobre a 

cabeça. 

- Usando fio cinza, costure quatro linhas na barriga (figura 15). Cada linha deve 

ter 3 voltas de intervalo. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de habilidade: 

 

Tamanho: 17 cm se usado o material indicado 

 
 

 



 

 

Jimmy, O Suricato 

Jimmy o suricato é um pouco rebelde, mas ele tem o maior coração de todos. Ele está sempre lá, se 

precisar de ajuda, a menos que você precise de ajuda para pegar um item em uma prateleira no 

supermercado. Nesse caso, uma escadinha pode ser necessária. Se você ainda não descobriu, ele adora 

raposas e até suas colchas têm estampas de raposas por toda parte.  
 
 

MATERIAIS 
 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linha de sua preferência, compatível com a agulha, nas cores: marrom claro, 
marrom escuro, azul marinho, laranja, branca, preta 

 Olhos de segurança de 6 mm 

 Fibra siliconada 

 Linha para bordar preta e rosa 

 Agulha para tapeçaria 
 
 
ABREVIATURAS 
Am  - anel amágico 
Corr – correntinha 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixissimo 
Mpa – meio ponto alto 

Pad – ponto alto duplo 
Pa – ponto alto 
Aum – aumento 
Dim - diminuição 
 



 

 

MANCHA DOS OLHOS (faça 2) 

Cor marrom escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 1aum, 1pb+1mpa no mesmo ponto, 2aum em mpa, 1mpa+1sc no mesmo 

ponto, 1aum (12) 

Termine com 1 pbx. Arremate e deixe linha para costurar. Esconda a linha 

inicial. 

 

CABEÇA 

Cor Marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

4 – 4pb, 1aum, 2pb, 1aum, 4pb (marque os dois aumentos, eles indicam a 

parte inferior da cabeça) (14) 

5 – 5pb, 1aum 2pb, 1aum, 5pb (16) 

6 – 6pb, 1aum, 2pb, 1aum, 6pb (18) 

7 – 7pb, 1aum, 2pb, 1aum, 7pb (20) 

8 – (1pb, 1aum) x2, 11pb, (1pb, 1aum) x2, 1pb (24) 

9 – (1pb, 1aum) x2, 16pb, (1aumm 1pb) x2 (28) 

Usando a linha de bordar rosa, borde um nariz sobre as voltas 1 a 3. Esse nariz 

devera estar centralizado com o marcador da volta 4. A parte inferior do nariz 

deve ficar dentro do centro do anel mágico (figura 1) e o topo do nariz deverá 

ter, aproximadamente, 3pontos de largura. (figura 2). 

10 – (2pb, 1aum) x2, 16pb, (2pb, 1aum) x2 (32) 



 

11 – 2pb, 1aum, 3pb, 1aum, 20pb, 1aum, 3pb, 1aum (36) 

12 – 2pb, (1aum, 3pb) x2, 18pb, (3pb, 1aum) x2 (40) 

13 – (9pb, 1aum) x4 (44) 

14 – (10pb, 1aum) x4 (48) 

15 – (7pb, 1aum) x6 (54) 

16 até 22 – 54pb 

23 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

24 – 48pb 

Insira os olhos de segurança no centro de cada uma das manchas dos olhos, 

mas não trave a segurança ainda. Posicione as manchas insefindo os olhos 

entre as voltas 10 e 11 da cabeça. O nariz deverá ficar no meio entre os olhos 

e as hastes das travas com aproximadamente 12 pontos de distância entre 

eles. Feche as travas. 

25 – (6pb, 1dim) x6 (42) 

26 – (5pb, 1dim) x6 (36) 

27 – (4pb, 1dim) x6 (30) 

28 – (3pb, 1dim) x6 (24) 

29 – 24pb 

Coloque enchimento na cabeça bem firme. Costure as manchas dos olhos na 

cabeça sobre as voltas 9 a 13. O mpa da volta 2 devera apontar para a parte 

de trás da cabeça. 

30 – (2pb, 1dim) x6 (18) 

31 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Termine de encher a cabeça bem firme. 

32 – 6dim (6) 

Termine com 1 pbx. Colque a linha na agulha d etapeçaria, pegue as alças 



 

frontais dos 6 pontos e puxe para fechar. Arremate e esconda a linha. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERNA DIREITA 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum  (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (5pb, 1aum) x3 (21) 

5 até 7 – 21pb 

8 – 2pb, 2dim, 15pb (19) 

9 – 1pb, 2dim, 14pb (17) 

10 – 2dim, 13pb (15) 

11 – 1dim, 14pb (14) 

12 – 1aum, 13pb (15) 

13 – 2aum (marque o segundo e o terceiro ponto, eles indicam o lado de dentro 

da perna), 13pb (17) 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. Coloque enchimento 

na perna direita muito firme. 

 

PERNA ESQUERDA 

Cor marrom claro 

1 até 13 – repita as instruções da perna direita. 

Coloque enchimento na perna muito firme. Esta volta termina no lado da frente 

do corpo. Você pode marcar isso para ajudar durante a montagem. Não 

arremate, continuaremos trabalhando o corpo. 

 

 

 



 

CORPO 

Cor marrom claro 

1 – 2pb, 3corr, comece sobre o marcador da volta 13 da perna direita (figura 4), 

17pb na perna direita,3pb nas corr, 15pb na perna esquerda (40) 

2 – 2pb, 3pb nas corr, 35pb, (40) 

3 até 15 – 40pb 

16 – 15pb, 1dim, 17pb, 1dim, 4pb (38) 

17 – 15pb, 1dim, 17pb, 1dim, 2pb (36) 

18 – (10pb, 1dim) x3 (33) 

19 – 33pb 

20 – (9pb, 1dim) x3 (30) 

21 – 30pb 

22 – (8pb, 1dim) x3 (27) 

23 - (7pb, 1dim) x3 (24) 

24 - (6pb, 1dim) x3 (21) 

25 - (5pb, 1dim) x3 (18) 

26 – 15pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. Coloque enchimento 

no corpo ( especilamente na parte onde as pernas continuam para o corpo) 

muito firme. 

 

BRAÇO (faça2) 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – (2pb, 1aum) x3 (12) 



 

4 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

5 – 15pb 

6 -1dim, 11pb, 1dim (13) 

7 – 1dim, 9pb, 1dim (11) 

8 – 1dim, 7pb, 1dim (9) 

9 até 15 – 9pb 

16 – 5pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Coloque enchimento na mão (voltas 1 a 8) bem firme, coloque menos 

enchimento, gradualmente, até o final do braço. Achate a abertura do braço e 

faça 4pb pegando as duas camadas juntas, para fechar. Arremate, deixe linha 

para costurar. 

 

SUÉTER 

Cor azul marinho 

46 corr 

1 – junte com 1pb para formar um circulo, 45pb (46) 

2 – 1pbx no ptimeiro ponto da volta 1, 1corr, comece no primeiro ponto da volta 

1 (meio ponto alto em rtelevo pela frente, meio ponto alto em relevo por trás) 

x23 (46) 

3 até 9 – 46pb 

10 – 1dim, 44pb (46) 

11 – (13pb, 1dim) x3 (42) 

12 – 42pb 

13 – (12pb, 1dim) x3 (39) 

14 – (11pb, 1dim) x3 (36) 

15 – (10pb, 1dim) x3 (33) 



 

16 – 4pb, 8corr, pule 8 pontos, 7pb (esses 7 pontos fazem a parte da frente do 

suéter), 8corr, pule 8pontos, 6pb (33) 

17 – 2pb, 1dim, 8pb nas corr, 1dim 3pb, 8pb nas corr, 1dim, 4pb (29) 

18 – 1pbx no primeiro ponto da volta 17, 2corr, comece no mesmo ponto que 

você fez o pbx, 29pb (29) 

19 – 1pbx no primeiro pb da volta 18, 2corr, comece no mesmo ponto em que 

você fez o pbx, (1mpa, 1aum em mpa) x14, 1mpa (43) 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda a linha. 

 

MANGAS DO SUÉTER (faça 2) 

Cor azul marinho 

As aberturas para os braços do suéter são criados com os 8 pontos na parte 

inferior e 8 ponto na parte superior da volta 16 do suéter. Identifique o meio 

aproximadamente da parte inferior da abertura do braço (figura 7). Deverá 

haver 3 pontos á esquerda da sua agulha e 4 pontos à direita. Trabalhe com o 

colarinho do suéter para baixo, prenda a linha azul marinho. 

1 – comece no mesmo ponto, 16pb (16) 

2 até 14 – 16pb 

15 – 2pb, 1pbx (3), deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Arremate e esconda a linha. 

 

RAPOSA APLICADA NO SUÉTER 

Comece com preto 

1 – 4pb no am (4) 

2 – (1pb, 1aum) x2 (6) 

Troque para a cor branco 



 

 

3 – 6pb 

4 – 6aum (12) 

5 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

Troque para a cor laranja 

6 e 7 – 18pb 

8 – (4pb, 1dim) x3 (15) 

9 – 6pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Achate a abertura da peça do aplique de raposa. Não coloque enchimento, 

continue crochetando pegando as duas camamdas da peça, em carreiras: 

10 – 1dim, 3corr, 1pb na base do pb que vc acabou de fazer, 1pbx. 

Arremate e deixe linha para costurar. Usando a linha de bordar preta, costure 

duas linhas verticais sobre a volta 6 do aplique de raposa, com 2 pontos de 

separação, para criar os olhos. 

 



 

MONTAGEM 

- Costure as orelhas na cabeça. A base das orelhas deve cair sobre as voltas 

de 18 a 20 da cabeça (figura 8). Entre as voltas 17 e 18, as orelhas devem ter 

19 pontos de distância entre elas(figura 9). 

- Costure os braços entre as voltas 24 e 25 do corpo. Os braços devem ter 5 

pontos de distância na frente. 

- Costure o aplique de raposa em um pequeno ângulo nas voltas de 6 a 14 da 

frente do suéter. 

- Puxe o suéter pelo corpo. Dobre a manga para formar um punho. 

- Costure o corpo na cabeça. Encha o pescoço com firmeza, posicione a 

cabeça no corpo e prenda-o no lugar. Incline a cabeça ligeiramente, se desejar. 

A abertura do corpo deve cair sobre as voltas 15 a 20 da parte inferior da 

cabeça. 

- Costure o rabo entre as voltas 7 e 8 da parte de trás do corpo, no meio entre 

as pernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nivel de habilidade: 

 

Tamanho: 15 cm se usados os materiais indicados 

 

 



 

Daisy-Mae, A Porca 

Daisy-Mae, a porca vai para a mesma escola de balé que Lily, a coelhinha. No entanto, ser uma 
bailarina não é realmente o seu sonho, ela prefere muito rolar na sujeira e estar com a natureza. 

Ela só vai porque Lily, a coelhinha, é sua melhor amiga e porque a mãe dela quer. Ela é vista 
frequentemente ajudando Rosie a gamo no jardim depois da aula de balé. 

 

MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linha de sua preferencia, compatível com a agulha, nas cores: rosa , rosa 
escuro, azul claro, azull escuro, branca 

 Linha de bordar preta 

 Fibra siliconada 

 Agulha de tapeçaria 
 
ABREVIATURAS 
Am – anel magico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixissimo 
Pa – ponto alto 
Mpa – meio ponto alto 
Pad – ponto alto duplo 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 
 
 



 

CABEÇA 

Cor rosa 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 - (8pb, 1aum) x6 (60) 

11 até 19 – 60pb 

20 – (8pb, 1dim) x6 (54) 

21 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

22 - (6pb, 1dim) x6 (42) 

23 - (5pb, 1dim) x6 (36) 

24 - (4pb, 1dim) x6 (30) 

25 - (3pb, 1dim) x6 (24) 

Coloque enchimento na cabeça bem firme. Usando linha de bordar dupla na 

cor preta, borde os olhos entre as 14 e 15 (figura 1). Os cantos internos dos 

olhos devem ter 10 pontos de distância entre eles (figura 2). 

26 – (2pb, 1dim) x6 (18) 

27 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Termine de encher a cabeça. 

 



 

 

28 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque a linha na agulha de tapeçaria e pegue as alças 

da frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Esconda a linha. 

 

CORPO 

Cor rosa 

1 – 6pb nbo am (6) 

2 – 6aumm (12) 

3 – (1pb 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb 1aum) x6 (54) 

10 até 12 – 54pb 

Troque para a cor azul claro 

13 – 54pb 

Troque para a cor rosa 



 

14 – 54pb pegando as alças de trás dos pontos 

15 – 54pb 

16 – 14pb, 1dim, 10pb, 1dim, 10pb, 1dim, 14pb (51) 

17 – 14pb,1dim, 9pb, 1dim, 9pb, 1dim, 13pb (48) 

18 – 12pb, 1dim, 9pb, 1dim, 9pb, 1dim, 12pb (45) 

19 – 12pb, 1dim, 8pb, 1dim, 7pb, 1dim, 12pb (42) 

20 – (12pb, 1dim) x3 (39) 

21 – 39pb 

22 – 911pb, dim) x3 (36) 

23 – 36pb 

24 – (10pb, 1dim) x3 (33) 

25 – 33pb 

26 – (2pb, 1dim) x2, 10pb, 1aum, 1pb, 1aum, 10pb, 1dim (marque os dois 

aumentos, eles indicam o lado superior do corpo) (32) 

27 – (6pb, 1dim) x4 (28) 

28 – 1dim, 2pb, 1dim, 10pb, 1aum, 11pb (27) 1pb, 1pbx. 

Arremate deixe linha para costurar. Colooque enchimento no corpo bem firme. 

 

SAIA 

Comece com azul claro. Faça a saia com a porquinha de cabeça para baixo. 

Prenda a linha na primeira alça frontal deixada na volta 14 do corpo (figura 3).  

1 – 2corr, comece na mesma alça em que você prendeu a linha, (1aum em pa) 

x54, feche com 1pbx no primiro ponto (108) 

2 – 2corr, 2pa no mesmo ponto onde você fez o ultimo pbx, 1pa, (1aum em pa, 

1pa) x 53, feche com 1pbx no primiro ponto (162) 

 



 

3 – 1corr, 1pb no mesmo ponto onde você fez o ultimo pbx, 3corr, 1pb no 

mesmo ponto, 1pb, (1pb, 3corr, 1pb no mesmo ponto) x80, feche com 1pbx no 

primeiro ponto (486) 

Arremate e esconda a linha. 

 

ORELHA (faça 2) 

Cor rosa 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6pb 

3 – (2pb, 1aum) x2 (8) 

4 – (3pb, 1aum) x2 (10) 

5 – (4pb, 1aum) x2 (12) 

6 – (1pb, 1aum) x 6 (18) 

7 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

8 até 10 – 24pb 

11 – (6pb, 1dim) x3 (21) 

12 – (5pb, 1dim) x3 (18) 

13 – (4pb, 1dim) x3 (15) 

Não coloque enchimento na orelha. Achate a abertura da orelha e faça 7pb 

pegando as duas camadas juntas para fechar. Arremate e deixe linha para 

costurar. 

 

 

 

 

 



 

FOCINHO 

Comece com rosa escuro 

8corr,  

1 - na segunda corr a partir da agulha faça: 6pb, 3pb na ultima corr, continue do 

outro lado das corr: 5pb, 1aum (16) 

2 – 1aum, 5pb, 3aum, 5pb, 2aum (22) 

3 – 1pb, 1aum, 5pb, (1pb, 1aum) x3, 5pb, (1pb, 1aum) x2 (28) 

4 – 28pb pegando as alças da frente dospontos. 

Termine com 1pbx. Arremate e esconda a linha rosa e a linha rosa escuro 

inicial. Usando linha de bordar preta, borde linhas verticais para formar as 

narinas sobre a volta 1 do focinho. As linhas deverçao ter 4 pontos de distância 

entre elas. 

 

BRAÇO (faça 2) 

Comece com rosa escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (3pb, 1aum, 4pb, 1aum) x2 (22) 

5 até 7 – 22pb 

8 – 7pb, 4dim, 7pb (18) 

Troque para a cor rosa 

9 – 5pb, 4dim, 5pb (14) 

10 – 5pb, 2dim, 5pb (12) 

Coloque enchimento nas mãos (volta 1 a 10) bem firme. va colocando 

enchimento gradualmente até o final do braço suavemente. 



 

11 até 17 – 12pb 

18 – 2pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. Achate a abertura do braço 

e faça 6pb pegando as duas camadas juntas para fechar.  Arremate e deixe 

linha para costurar. 

 

PERNA ESQUERDA (faça 2) 

Comece com a cor rosa escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 - 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 até 8 – 24pb 

9 – 6pb, 6dim, 6pb (18) 

Troque para a cor rosa 

10 – 5pb, 4dim, 5pb (14) 

Coloque enchimento no pé (voltas 1 a 10) bem firme. Vá enchendo mais 

suavemente até o final da perna. 

11 até 19 – 14pb 

20 – 2pb, deixe o restantes dospontos sem trabalhar. 

Achate o topo da perna esquerda e faça 7pb pegando as duas camadas juntas 

para fechar. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

PERNA DIREITA 

1 até 19 – siga a sinstruções da perna esquerda 

20 – 8pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Achate a abertura do topo da perna direita e faça 7pb pegando as duas 



 

camadas junta spara fechar. Arremate e deix elinh apara costurar. 

 

LAÇO 

Cor azul escuro 

Trabalhe em carreiras 

53corr 

1 – pule a primeira corr da agulha, 52pb, 1corr, vire (52) 

2 até 8 - pule a primeira corr da agulha, 52pb,1corr, vire (52) 

9 - pule a primeira corr da agulha, 52pb (52) 



 

Arremate e deixe linha para costurar. Corture as duas extremidades da peça 

(figura 4). Enrole um pedaço de linha varias vezes, no meio da peça para 

franzir (figura 5) amarre e esconda a linha. 

 

CENTRO DO LAÇO 

Cor azul escuro 

Trabalhe em carreiras. 

13corr 

1 - pule a primeira corr da agulha, 12pb, 1corr, vire (12) 

2 - pule a primeira corr da agulha, 12pb, 1corr, vire (12) 

3 - pule a primeira corr da agulha., 12pb (12) 

Arremate e deixe linha para costurar. Enrole o centro do laço no laço, bem no 

meo, em cima de onde você amarrou para franzir (figura 6). Costure os finais 

atrás do laço. De alguns pontos através do laço para evitar que o meio 

escorregue. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

BANDANA 

Cor azul escuro 

Trabalhe em carreiras 

57 corr 

1 – pule as duas primeiras corr da agulha, 55mpa, 2corr, vire (55) 

2 - pule as duas primeiras corr da agulha, 55mpa pegando as alças de trás dos 

pontos, 2corr, vire (55) 

3 - pule as duas primeiras corr da agulha, 55mpa pegando as alças de trás dos 

pontos, (55) 

Arremate e deixe linha para costurar. 



 

MONTAGEM 

-Costure o focinho sobre as voltas 15 a 19 da cabeça, entre os olhos (figura 7). 

Costure entre voltas 3 (rosa escuro) e 4 (rosa) do focinho. A borda rosa do 

focinho deve dobrar para a frente. 

- Prenda e costure as pernas ao corpo. O topo da perna deve ser costurado 

entre as voltas 8 e 9 do corpo. Costure pontos adicionais ao longo de cada 

perna para segurá-los confortavelmente contra o corpo (figura 9). Os cantos 

internos das pernas devem ter 8 pontos de distância entre eles (figura 10) e a 

posição sentada deve ser equilibrada. 

- Costure os braços ao corpo. Os cantos da frente devem ser costurados entre 

as voltas 27 e 28 do corpo, com 3 pontos de distância. Os cantos posteriores 

devem ser costurados entre as voltas 22 e 23 do corpo, com 12 de distância 

(figura 11). Costure apenas ao longo do topo de cada braço. 

- Costurar o rabo entre as voltas 6 e 7 do corpo, no meio entre as pernas 

traseiras (figuras 12 e 13). 

- Costure as orelhas na cabeça. Os cantos internos de cada orelha devem ser 

costurados entre as voltas 5 e 6 da cabeça, os cantos externos devem ser 

costurados entre as voltas 10 e 11 da cabeça.(figura 14) Costure as orelhas na 

parte de trás da linha média da cabeça (figura 15). Isso permite que a cabeça 

se assente na frente das orelhas. 

- Coloque a faixa na cabeça. Use as linhas deixadas para costurar as bordas 

curtas da faixa de cabeça 

- Costure a abertura do corpo nas voltas 10 a 17 da parte de trás da cabeça 

figura 8). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de habilidade:  
 
Tamanho: 17 cm se usados os materiais indicados 
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Charlie, O Plátipo 
Não exatamente como a maioria dos outros mamíferos no mundo, Charlie nasceu de um ovo. 
Forte e atlético em construção, ele um dia espera chegar às Olimpíadas e competir no triatlo. 

Além de seu lado esportivo, ele também é um renomado estudioso e vem de uma longa linhagem 
de proeminentes ancestrais, incluindo Henry Platypus, o ||| (que é tão famoso que é honrado por 

uma moeda australiana). 

 
MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5 mm 

 Linha de sua preferência, compatível com a a agulha, nas cores: marrom 
escuro, marrom claro, rosa escuro, azul escuro 

 Olhos de segurança de 6 mm 

 Linha d ebordar preta 

 Agulha de tapeçaria 

 Fibra siliconada 
 

 

ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixissimo 
Pa – ponto alto 

Pad – ponto altoduplo 
Mpa – meio ponto alto 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 

 



 

CABEÇA 

Cor marrom claro 

1 – 6pb, no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

Insira os olhos de segurança entre as voltas 17 e 18, com 6 pontos de distância 

entre eles. (figura 1). 

 

Coloque enchimento na cabeça firmemente. Com a linha de bordar preta, borde 

as sobrancelhas acima de cada olho sobre as voltas 16 e 17 como mostra a 

figura 1. Cada sobrancelha deverá ter aproximadamente 3 pontos de 

comprimento. 

 



 

27 – (3pb, 1dim) x6 (24) 

28 – 12 dim (12) 

Termine de encher a cabeça 

29 – 6dimm (6) 

Termine com 1 pbx. Arremate e coloque a linha na agulha de tapeçaria epasse 

pelas alças da frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Arremate e 

esconda a linha. 

 

BICO 

Cor marrom escuro 

9 corr 

1 – na segunda corr a partir da agulha, faça: 7pb, 3pb na ultima corr, continue 

do lado oposto das corr: 6pb, 1aum (18) 

2 – 1aum, 6pb, 3aum, 6pb, 2aum (24) 

3 – 24pb 

4 – (11pb, 1aum) x2 (26) 

5 – 26pb 

6 – (11pb, 1dim) x2 (24) 

7 – 24pb (24), 1pbx este é o novo ultimo ponto. 

8 – (10pb, 1dim) x2 (22) 

9 – 22pb 

10 – (9pb, 1dim) x2 (20) 

11 e 12 – 20pb 

13 – 2pb, 8aumm em mpa, 10pb (28) 

Termine com 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. Coloque enchimento 

no bico suavemente. 



 

PERNA ESQUERDA 

Cor marrom claro 

Deixe uma longa linha inicial. 

1 – 8pb no am (8) 

2 – (1pb, 1aum) x4 (12) 

3 – 12 pb pegando as alças de trás dos pontos 

4 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

5 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

6 – 12pb, 1aum (marque este aumento, ele indica o lado interno da perna 

esquerda), 5pb (19) 

7 – 12pb, 1aum, 6pb (20) 

Termine com 1 pbx. Arremate e esconda a linha. Puxe a linha de inicio para 

fora da ultima alça deixada na volta 3 (figura 2). 

 

PERNA DIREITA 

Cor marrom claro 

Deixe uma linha inicial longa 

1 até 5 – repita as instruções da perna esquerda. 

6 – 4pb,1aum (marque este aumento, ele indica a parte interna d aperna 

direita), 13pb (19) 

7 – 5pb, 1aum, 13pb (20) 

8 – 6pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. Não arremate. Puxe a linha 

de inicio para fora da ultima alça deixada na volta 3 (figura 2). Continue para 

começar o corpo. 

 

 



 

CORPO 

Cor marrom claro 

1 – 4corr, 20pb na perna esquerda, (comece no primeiro ponto sobre o 

marcador na volta 6, os dois marcadores devem estar de frente um para o 

outro, (figura 3)., 4pb nas corr, 20pb na perna direita (48) 

2 – 4pb nas corr, 44pb (48) 

3 até 10 – 48pb 

11 – 15pb, 1dim, 22pb, 1dim, 7pb (46) 

12 – 46pb 

13 – 15pb, 1dim, 21pb, 1dim, 6pb (44) 

14 – 44pb 

15 – 15pb, 1dim, 20pb, 1dim, 5pb (42) 

16 – 42pb 

17 – 9pb, 1dim, 11pb, (1dim, 8pb) x2 (39) 

18 – 39pb 

19 – 10pb, 1dim, 11pb, 1dim, 12pb, 1dim (36) 

20 – (8pb, 1dim) x2, 7pb, 1dim, 7pb (33) 

21 – 5pb, 1dim, 13pb, 1dim, 9pb, 1dim (30) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – 8pb, 1dim, 6pb, 1dim, 10pb, 1dim (27) 

23 – (7pb, 1dim) x3 (24) 

24 – (6pb, 1dim) x3 (21) 

25 – 5pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. Termine com 1pbx. 

Arrematee deixe linha para costurar. Coloque enchimento nas mãos e braços 

firmemente. 

 

PÉ (faça 2) 

Cor marrom escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – 9pb 

4 – (2pb, 1aum) x3 (12) 

5 – 12pb 



 

6 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

7 – 15pb 

8 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

9 – 18pb 

10 – (5pb, 1aum) x3 (21) 

11 – 21pb 

12 – (6pb, 1aum) x3 (24) 

Não colooque enchimento no pé. Achate a abertura do pé e faça 12 pb 

pegando as duas camadas juntas para fechar. Continue trabalhando, agora em 

carreiras. 

13 – 2corr, vire, pule as duas primeiras corr da agulha, 1ponto bolha de 3 pa, 

1pbx, pule 1 ponto, (1ponto bolha de 3pa, 1pbx, pule 1 ponto) x2, 1ponto bolha 

de 3 pa, 1pbx. 

Arremate e esconda a linha. Empurre os pontos bolhas para fora para que 

fiquem visiveis no topo do pé. 

 

BRAÇO (faça 2) 

Cor marrom escuro 

7corr 

1 – na segunda corr apartir da agulha, faça: 5pb, 3pb na ultima corr, continue 

do outro lado das corr: 4pb, 1aum (14) 

2 – 14pb 

3 – 14pb, 1pb este será o novo ultimo ponto. 

4 – (5pb, 1dim) x2 (12) 

5 – 5pb, 1dim, 3pb, 1dim (10) 

6 – 10pb 



 

7 – 1dim, 2pb, 1dim, 4pb (8) 

Troque para a cor marrom claro 

8 – (3pb, 1aum) x2 (10) 

9 – (4pb, 1aum) x2 (12) 

10 – 12pb 

11 – 1pb, 1aum, 6pb, 1aum, 3pb (14) 

12 – 2pb, 1aum, 6pb, 1aum, 4pb (16) 

1’3 – 3pb, 1aum, 7pb, 1aqum, 4pb (18) 

14 – 18pb 

15 – (4pb, 1dim) x3 (15) 

16 – (3pb, 1dim) x3 (12) 

17 – (2pv, 1dim) x3 (9) 

18 – 4pb, deixe os pontos restantes sem fazer. Coloque enchimento nas mãos 

(voltas 1 a 7) bem firme e o resto do braço mais suavemente. Achate a abertura 

do braço e faça 4pb pegando as duas camadas juntas para fechar. Arremate e 

deixe linha para costurar. 

 

RABO 

Cor marrom escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 –  (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

5- (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36)  

7 até 12 – 36pb 



 

 

13 – (10pb, 1dim) x3 (33) 

14 – (9pb, 1dim) x3 (30) 

15 – (8pb, 1dim) x3 (27) 

16 – (7pb, 1dim) x3 (24) 

17 – (1dim 10pb) x2 (22) 

18 – 22pb 

19 – (1dim, 9pb) x2 (20) 

20 – 20pb 

21 – (1dim, 8pb) x2 (18) 

22 – 18pb 

23 – (1dim, 7pb) x2 (16) 

24 – 16pb 

25 – 1pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar 

Não coloque enchimento no rabo. Achate a abertura do rabo e faça 8pb 

pegando as duas camadas juntas para fechar. Arremate e deixe linha para 

costurar. 

 

 

 

 



 

COLETE 

Cor azul escuro 

47 corr 

1 – pule a primeira corr da agulha, 46pb, 1corr, vire (46) 

2 até 7 - pule a primeira corr da agulha, 46pb, 1corr, vire (46) 

8 - pule a primeira corr da agulha, (1opb, 1dim) x3, 10pb, 1corr, vire (43) 

9 - pule a primeira corr da agulha, 43pb, vire (43) 

10 – comece no segundo ponto, (9pb, 1dim, 8pb, 1dim) x2, vire (38) 

11 - comece no segundo ponto, 11pb, 1dim, (10pb, 1dim) x2 934) 

12 - comece no segundo ponto, 10pb, 1dim, 8pb, 1dim, 9pb, 1dim, vire (30) 

13 - comece no segundo ponto, 2pb, 7corr, pule 7 pontos, 10pb, 7corr, pule 7 

pontos, 1pb, 1dim, vire (28) 

14 - comece no segundo ponto, 1pb, 7pb nas corr, 1dim, 6pb, 1dim, 7pb nas 

corr, 1dim (marque o primeiro e o ultimoponto desta carr) (24) 

Trabalhe na mesma direção em volta da borda do colete (figura 4). O final da 

carr 14 está na parte de cima da perna esquerda e é o canto do colete 

(marcador amarelo nas figuras 4 e 5) . 

14pb nos finias de carreiras da parte da frente, 46pb, ao longo da parte inferior 

do colete, 14pb nos finais de carr da frente direita, termine do primeiro ponto da 

carr 14 (marcador roxo nas figuras 4 e 5 ). 

Termine com 1pbx, arremate e esconda a linha. 

 

GRAVATA BORBOLETA 

Cor rosa escuro 

Trabalhe em carreiras 

16corr 



 

1 – pule a primeira corr da agulha, 15pb, 1corr, vire (15) 

2 até 6 - pule a primeira corr da agulha,15pb, 1corr, vire (15) 

7 - pule a primeira corr da agulha, 15pb (15) 

Trabalhe na mesma direção em volta da borda da gravata: 7pb nos finais de 

carr, 15pb ao longo da parte inferior da gravata, 7pb nos finais de carr do outro 

lado, 7pb ao longo da parte superior da gravata, 1pbx. Arremate e deixe linha. 

Com esta linha, franza a parte do meio da gravatae costure para que não abra 

(figura 6). Arremate e esconda a linha. 

 

TIRA DO CENTRO DA GRAVATA 

Cor rorsa escuro 

Trabalhe em carreiras 

9corr 

1 - pule a primeira corr da agulha, 8pb, 1corr, vire 

2 - pule a primeira corr da agulha, 8pb (8) 

Arremate, deixe linha para costurar. Enrole esta peça no centro da gravata para 

dar acabamento, costure na parte de trás e prenda com um ponro na gravata 

para que o centro não deslize para os lados. Deixe linha. 

 

 

PARTE 1 DO CABELO 

Cor marrom claro 

1 – 4pb no am (4) 

2 – (1pb, 1aum) x2 (6) 

3 – 6pb 

4 – (2pb, 1aum) x2 (8) 



 

5 – (3pb, 1aum) x2 (10) 

6 – (4pb, 1aum) x2 (12) 

7 – (1pb, 1aum) x4 (8) 

8 – (2pb, 1dim) x2 (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não coloque enchimento. Achate a base do cabelo e faça 2 pb pegando as 

duas camadas para fechar. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE 2 DO CABELO 

Cor marrom claro 

1 – 4pb no am (4) 

2 – (1pb, 1aum) x2 (6) 

3 – (2pb, 1aum) x2 (8) 

4 – (3pb, 1aum) x2 (10) 

5 – (3pb, 1dim) x2 (8) 

6 – (2pb, 1dim) x2 (6) 

7 – 6pb 

Não coloque enchimento. Achate a base do cabelo e faça 2 pb pegando as 

duas camadas para fechar. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

MONTAGEM 

- Costure o corpo sobre as voltas 27 a 29 da base da cabeça (figura 7). 

- Costure os braços entre as voltas 23 e 24 do corpo. Os braços devem ter 7 

pontos separados na frente. 

- Costure os pés na base das pernas usando as alças da frente deixadas na 

terceira volta de cada perna. A base de cada perna deve cair nas voltas 4 a 7 

do topo de cada pé (figura 8). Os pontos bolha usados para criar os dedos do 

pé devem ficar para cima (figura 9). 

- Costure a extremidade plana da cauda entre as voltas 5 e 6 da parte de trás 

do corpo, no meio entre as pernas (figura 10).  

- Costure o bico na cabeça, no meio entre e sob os olhos. O topo do meio do 

bico deve ser costurado entre as voltas 18 e 19 da cabeça (figura 11). O lado 

inferior do bico deve ser costurado entre as voltas 21 e 22 da cabeça (figura 

12). 



 

- Costure a gravata borboleta entre as voltas 23 e 24 da frente do corpo. 

- Costure as 2 partes de cabelo ao longo da 1ª volta da cabeça (figura 13). 

- Coloque o colete no Plátipo. 

 

 

 



 



 

 
 

Nível de habilidade: 

 

Tamanho: 16 cm se usados os materiais indicados 



 

Dougie, O Cachorro 
Extremamente curioso, incrivelmente inteligente e sempre alerta, Dougie tem todas as 

qualidades necessárias para ser um famoso detetive como seu ídolo Sherlock Holmes. Ele adora 
ler os livros de Arthur Conan Doyle, e seu livro favorito da série é "O Cão dos Baskervilles". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAIS 
Agulha de crochê de 2,5 mm 
Linha de sua preferência, compatível com a agulha, nas cores: marrom claro, marrom 
escuro, off-white, azul escuro 
Olhos de segurana de 6mm 
Fibra siliconada 
Agulha de tapeçaria 
 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixissimo 
Pa – ponto alto 
Mpa – meio ponto alto 
Pad – ponto alto duplo 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 
 
 
 
 



 

CABEÇA 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7- (5pb, 1aum) x6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x6 (54) 

10 até 14 – 54pb 

15 – (8pb, 1aum) x6 (60) 

16 – (14pb, 1aum) x4 (64) 

17 até 20 -64pb 

21 – (14pb, 1dim) x4 (60) 

22 – (8pb, 1dim) x6 (54) 

23 – (7pb, 1dim) x6 (48) 

24 – (6pb, 1dim) x6 (42) 

25 – (5pb, 1dim) x6 (36) 

26 – (4pb, 1dim) x6 (30) 

Insira os olhos de segurança entre as voltas 15 e 16, com 11 pontos de 

distância entre eles (figura 1). Coloque enchimento na cabeça bem firme. Use a 

linha de bordar preta e borde sobrancelhas acima de cada olho sobre as voltas 

14 e 15, cada sobrancelha deverá ter aproximadamente 2pontos de 

comprimento. 



 

27 – (3pb, 1dim) x6 (24) 

28 – 12dim (12) 

Termine de encher a cabeça 

29 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx. Coloque a linha na agulha de tapeçaria e pegue a salças 

da frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Arremate e esconda a 

linha. 

 

FOCINHO 

Cor off-white 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aumm (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – (2pb, 1aum) x6 (24) 

Divida a volta 4 em duas partes iguais de 12 pontos cada lado e continue 

trabalhando a parte A e a parte B do focinho (figura 2). O 12º ponto da volta 4 

esta marcado com o marcador azul na figura 2. 

 

PARTE A (LADO ESQUERDO) 

5 – pule 12 pontos (figura 3), comece no 13º ponto da volta 4, 12pb (12) 

6 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

7 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

8 até 11 – 18pb 

12 – (1pb, 1dim) x6 (12) 

Coloque enchimento n aparte A 

13 – 6dim (6) 



 

Termine com 1pbx. Coloque alinha na agulha e pase pelas alças da frente dos 

6 pontos restantes e puxe para fechar. Puxe a linha para o lado em que você 

irá costurar a parte B mais tarde, entre as voltas 10 e 11. 

 

PARTE B (LADO DIREITO) 

Deixe uma longa linha inicial 

5 – prenda a linha off-white na rimeiro ponto da volta 4 (figura 4), comece no 

mesmo ponto em que você juntou a linha, com a parte de cima do focinho par 

abaixo, 12pb (12) 

6 – (3pb, 1aum) x3 (15) 

7 – (4pb, 1aum) x3 (18) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8 até 11 – 18pb 

12 – (1pb, 1dim) x6 912) 

Coloque enchimento na parte B do focinho. 

13 – 6dim (6) 

Termine com 1pbx, arremate, Coloque alinha na agulha e passe pelas alças da 

frente dos 6 pontos restantes e puxe para fechar. Puxe a linha para o lado em 

que você irá costurar a parte B mais tarde, entre as voltas 10 e 11. 

Com a linha de bordar preta, borde um nariz e uma boca, o nariz deverá ser 

bordado sobre a volta 4 do focinho e a parte inferior do nariz deverá atravessar 

aparte onde as partes A e B se encontram. O topo do nariz deverá ter 3 pontos 

de largura (figura 5). Use a linha deixada na parte A para costurar o lado direito 

e esquerdo juntos . Arremate e esconda as linhas. 

Faça pontos verticais na base do nariz e arremate. (figura 6) 



 

MANCHA DA CABEÇA 

Cor off-white 

20 corr 

1 – na segunda corr a partir da agulha, faça: 18pb, 3pb na ultima corr, continue 

do outro lado das corr: 17pb, 1aum (40) 

2 – 1aum, 12pb, 4mpa, 1pa, 3aum em pa, 1pa, 4mpa, 12pb, 1aum (46) 

Termine com 1pbx, arremate e deixe linha para costurar. 

 

ORELHA (faça 2) 

Cor marrom escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aumm (12) 

3-  (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x6 (36) 

7 até 10 – 36pb 

11 – (10pb, 1dim) x3 (33) 

12 – 33pb 

13 – (9pb, 1dim) x3 (30) 

14 – 30pb 

15 – (8pb, 1dim) x3 (27) 

16 – 27pb 

17 – (7pb, 1dim) x3 (24) 

18 – (6pb, 1dim) x3 (21) 

19 – (5pb, 1dim) x3 (18) 



 

20 – (1dim, 7pb) x2 (16) 

21 – 16pb 

22 – 1dim, 14pb (15) 

23 – 15pb 

24 – 1dim, 13pb (14) 

25 – 14pb 

26 – 1dim, 12pb (13) 

27 – 13pb 

Não coloque enchimento nas orelhas. Achate a abertura e faça 6pb pegando 

as duas camadas junta spara fechar. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERNA (faça 4) 

Cor off-white 

8corr 

1 – na segunda corr a partir da agulha, faça: 6pb, 3pb na ultima corr, continue 

do outro lado das corr: 5pb, 1aum (16) 

2 – 1aum, 5pb, 3aum, 5pb, 1aum (22) 

3 – 1pb, 1aum, 5pb, (1mpa,1aum em mpa) x3, 5pb, (1pb, 1aum) x2 (28) 

4 até 7 – 28pb 

8 – 8pb, 6dim, 8pb (marque 0 11º e o 12º ponto, eles indicam o meio da frente 

de cada perna) (22) 

9 – 7pb, 4dim, 7pb (18) 

10 – (4pb, 1dim) x3 (15) 

11 – 15pb 

Troque para a cor marrom claro 

12 e 13 – 15pb 

14 – (4pb, 1aum) x3 (marque o ultimo ponto de cada perna, eles serão 

importantes para juntar as pernas mais tarde) (18) 

Em tres das pernas você deve terminar com 1pbx e arrematar, mas não 

esconda as linhas ainda. Na quarta perna não arremate no final, continue para 

fazer o corpo. Marque o 12º ponto da quarta perna. 



 

CORPO 

Cor marrom claro 

1 - 3pb, 3corr, isira a agulha no marcador no ultimo ponto da volta 14 onde será 

a perna esquerda traseira, 10pb na perna traseira esquerda, 11corr, insira a 

agulha no 4 ponto depois do marcador do ultimo ponto da volta 14 onde 

será a perna dianteira esquerda (certifique-se de que as correntinhas não 

torçam), 10pb na perna dianterira esquerda, 3corr, insira a agulha no 9º 

ponto da volta 14 onde será a perna dianteira esquerda, 10pb na perna 

dianteira traseira, 11corr, isira a agulha no 12º pobnto da volta 14 da 

perna traseira direita (certifique-se de que as corr não torçam),7pb na 

perna traseira direita. (68) 

2 – 3pb, 3pb nbas corr, 9pb, 1aum, 11pb nas corr, 1aum, 9pb, 3pb nas 

corr, 9pb, 1aum, 11pb nas corr, 1aum, 6pb (72) 

3 e 4 – 72pb 

5 – 2pb, 1dim, (4pb, 1dim) x3, 36pb, (4pb, 1dim) x2 2pb (66) 

6 e 7 – 66pb 

8 – (3pb, 1dim) x4, 36pb, (3pb,1dim) x2 (60) 

9 – 60pb 

Continue trabalhando em carreiras, agora. 

Vire o cachorrinho de cabeça para baixo. Prenda a linha marrom claro no 

primeiro ponto sem trabalhar das 11 corr (usada para conectar a perna 

traseira esquerda na perna danteira esquerda). Comece na corr mais 

próxima da perna traseira esquerda (figura 7). 

1 – comece no mesmo ponto em que você prendeu a linha, 11pb nas 



 

corr, 1corr, vire (11) 

2 – pule a primeira corr da agulha, 11pb, 1corr, vire (11) 

3 - pule a primeira corr da agulha, 11pb, 6corr, vire (17) 

4 - pule a primeira corr da agulha, 5pb nas corr, 11pb, 6corr, vire (17) 

5 - pule a primeira corr da agulha, 5pb nas corr, 16pb, 1corr, vire (21) 

6 - pule a primeira corr da agulha, 21pb, 1corr, vire (16) 

8 e 9 - pule a primeira corr da agulha, 11pb, 1corr, vire (11) 

10 - pule a primeira corr da agulha, 11pb (11) 

Arremate, deixe linha para costurar. Esconda a linha inicial. Usando a 

linha deixada na volta 10 da parte inferior do corpo nos pontos sem uso 

da volta1 do corpo (figuras 8 e 9). 

Cotinue trabalhando a parte superior do corpo de onde você parou no 

final da volta 9, com a cor marrom claro. Trabalhe em carreiras. 

10 – 1dim, 6pb, 1dim, 5pb, 1dim, 36pb, 1dim, 5pb (56) 

11 – 1dim, 4pb, (1dim, 5pb) x2, 29pb, 1dim, 5pb (52) 

12 – 6pb, 1dim, 7pb, 1dim, 24pb, 1dim, 7pb, 1dim (48) 

13 – 6pb, 1dim, 7pb, 1dim, 20pb, 1dim, 7pb, 1dim (44) 

14 – 1dim, 3pb, (1dim, 3pb) x2, 23pb, 1dim, 4pb (40) 

15 – 4pb, (1dim, 3pb) x2, 16pb, (3pb, 1dim) x2 (36) 

16 – 1dim, 2pb, 1dim, 3pb, 1dim, 2pb, 1dim, 12pb, 1dim, 2pb, 1dim, 3pb 

(30) 

17 – 30pb 

18 – 1dim, (1pb, 1dim) x3, 12pb, 1dim, 1pb, 1dim, 2pb (24) 

Colqoue enchimento no corpo (especilamente nas partes onde as pernas 



 

se juntam ao corpo) muito firme. 

19 – 6mpa, 1dim, 2pb, 1dim, 3pb, 1dim, 2pb, 1dim, 3mpa (20) 

20 – 6mpa, deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Termine de encher o corpo, 1pbx. Arremate e deixe linha para costurar. 

 

MANCHA 1 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – 1pb, 1aum em mpa, 1pa, 1aum em mpa, 1pbx, 1aum em mpa, 1pbx, 

1aum em mpa, 1pa, 1aum, em pa, 1mpa, 1pbx (17) 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

MANCHA 2 

Cor marrom escuro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – 2pbx, 1mpa+1pa no mesmo ponto, 1 aum em pad, 2mpa, 2pbx, 1aum 

em mpa, 1aum em pa, 1mpa, 1pb, 1mpa, 1aum em pa, 1mpa, 1pb, 1pbx 

(24) 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

 

 



 

MANCHA 3  

Cor off-white 

1 – 6pb no am (6) 

2 – 6aum (12) 

3 – (1pb, 1aum) x6 (18) 

4 – 1mpa, 1pa, 1aum em pa, 1aumm em pad, 1pa, 1mpa, 1aum, 1mpa, 

1aum em pa, 1pad, 1pa, 1aum em mpa, 1pbx, 1mpa, 1aum em pa, 

1mpa, 1pbx, 1pa, 1pbx (25) 

Arremate e deixe linha para costurar. 

 

RABO 

Cor marrom claro 

1 – 6pb no am (6) 

2 – (1pb, 1aum) x3 (9) 

3 – 9pb 

Termine com 1pbx, arremate e deixe linha para costurar. Coloque 

enchimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAÇO 

Cor azul escuro 

Peça de trás: 

8corr 

1 – na segunda corr a partir da agulha, faça: 6pb, 4pb na ultima corr, continue 

do outro lado das corr, 5pb, 3pb na ultima corr (18) 

2 – (7pb, 1pb+1mpa+1pa no mesmo ponto, 1pa+1mpa+1pb no mesmo ponto) 

x2 (26) 

 



 

3 – 8pb, 5mpa, 2pb, 5mpa, 9pb, 5mpa, 2pb, 5mpa, 1pb (42) 

4 – 8pb, (1aum em mpa, 1aum em pa, 3pa no mesmo ponto, 1aumm em pa, 

1aum em mpa, 2pbx, 1aum em mpa, 1aum em pa, 3pa no mesmo ponto, 1aum 

em pa, 1aum em mpa), 9pb, repita as instruções entre parênteses, 1pb 

(marque o ultimo ponto) (66) 

Arremate e esconda a linha. 

Peça da frente: 

8corr 

1 até 3 – repita as instruções da parte de trás. 

4 – 8pb, (1aum em mpa, 1aum em pa, 3pa no mesmo ponto, 1aum em pa, 

1aum em mpa, 1aum em pbx, 1aum em mpa) 9pb, repita as instruções entre 

parênteses (65) 

Não arremate. 

 

Juntando as peças de trás e da frente: 

Coloque as peças da frente e a de trás avesso com avesso. As bordas 

terminadas na volta 4 deverão estar juntas para alinhar o laço. Use o ultimo 

marcador da volta 4 na peça de trás, bem como o “padrão” pa e mpa na volta 4 

da peça da frente. 

Para juntar as duas peças, faça 66pb ao redor do laço pegando as duas 

camadas juntas (figura 10). Colque enchimento nos dois terminos do laço bem 

firme antes de terminar de fechar, mas deixe o centro sem estofar. 

Faça 5pb extras. 

Arremate, deixe linha. Enrole a linha em volta do centro do laço e puxe para 

franzir (figura 11 ). Arremate e esconda a linha. 

 



 

CENTRO DO LAÇO 

Cor azul escuro 

Deixe uma linha inicial longa. Trabalhe em carreiras 

15corr 

1 – pule a primeira corr da agulha, 14pb, 1corr, vire (14) 

2 - pule a primeira corr da agulha, 14pb, 1corr, vire (14) 

3 - pule a primeira corr da agulha, 14pb (14) 

Arremate, deixe linha par costurar. Enrole o centro do laço no meio do laço 

para dar acabamento, costure o centro e de um ponto pegando também o laço 

para que o centro não deslize para os lados. 

 

MONTAGEM 

- Costure a mancha off white na cabeça. o lado mais largo da mancha é a 

perte superior e  devera cair entre as voltas 1 e 2 da parte de trás da 

cabeça. (figura 12). O lado mais estreito da mancha deve estar 

centralizada entre os olhos. Deverá ter aproximadamente 3pontos entre 

a mancha e o a borda interna de cad aolho (figura 13 ). 

- Costure o focinho na cabeça. Passando a linha peas voltas  10 e 11 da 

parte de trás do focinho (figura 14). A parte superior do focinho deverá 

cair entre as voltas 14 e 15 da cabeça, centralizado entre os olhos e 

sobre a mancha (figura 15). 

- Costureas partes achatadas da sorelhas entre as voltas 9 e 10 da 

cabeça. Os cantos da frente das orelhas deverão ter, aproximadamente, 

5pontos de distância da mancha (figur 16). 

- Alfinete a cabeça no corpo, incline um pouco a cabeça se desejar. 

Costure a abertura do corpo sobre as voltas 1 a 4 da base da cabeça. 



 

- Costure as manchas marrom no corpo, você poderá posicioná-las como 

desejar. Na figura de exemplo, a mancha 1 foi costurada sobre as voltas 

6 a 11 na parte frontal esquerda (figura 17), a mancha 2 sobre as voltas 

4 a 13 no lado direito (figura 18) e a mancha 3 sobre as voltas 7 a 14 do 

centro d aparte de trás do corpo (figura 19) 

- Costur eo rabo sobre as voltas 4 a 6 do corpo, entre as pernas traseiras 

(figura 19). 

- Coloque uma bandana en volta do pescoço e costure os finais juntos. 

Passe alguns pontos pelo corpo para que a bandana não escorreguer. 

- Costure o laço no pescoço em cima da bandana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de habilidade: 

 

Tamanho: 23,5 cm se usados os materiais indicados 

 

 





 

Burbury, A Ovelha 
Quando se trata de amor e romance, Burbury é suave e elegante. Todas as ovelhas do piquete 

desmaiam quando Burbury está nas proximidades. Ele é bem viajado e fala oito línguas 
diferentes ... Bem, vamos apenas dizer que ele sabe dizer “você é linda” nesses diferentes 

idiomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5mm 

 Linhas compatíveis com a agulha, nas cores Off White, Marrom Claro, Rosa 

 Fio de bordado na cor preta 

 Agulha de tapeçaria 

 Marcadores de pontos 

 Enchimento 

 Olhos de segurança de 6mm 

 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixíssimo 
Pa – ponto alto 
Mpa – meio ponto alto 
Aum – aumento 
Dim - diminuição 
 



 

CABEÇA 

Começar com a linha de cor Marrom Claro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x 6 (54) 

10 até 14 – 54pb 

15 - (16pb, 1dim) x 3 (51) 

16 – 51pb 

17 - (15pb, 1dim) x 3 (48) 

18 – 48pb 

19 - (10pb, 1dim) x 4 (44) 

20 - (9pb, 1dim) x 4 (40) 

21 - (8pb, 1dim) x 4 (36) 

22 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

Mudar para a linha Off White 

23 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

24 – Pegando pelas alças de trás faça: (7pb, 1aum) x 6 (54) 

25 – 54pb 

26 – Pegando pelas alças de trás faça 54pb 

27 – 54pb 



 

28 – Pegando pelas alças de trás faça: (7pb, 1dim) x 6 (48) 

29 - (6pb, 1dim) x 6 (42) 

30 – Pegando pelas alças de trás faça: (5pb, 1dim) x 6 (36) 

31 - (4pb, 1dim) x 6 (30) 

Coloque os olhos de segurança, entre as voltas 20 e 21. Deixe 3p de 

separação entre eles (foto 1). 

Coloque enchimento na cabeça, bem firme. Continue colocando conforme o 

avanço do trabalho. 

Usando o fio de bordado preto, faça as sobrancelhas acima dos olhos, sobre as 

voltas 21 e22. Cada sobrancelha deve ter o tamanho de 2p aproximadamente 

(foto 2). 

Para fazer as covinhas: coloque 2 alfinetes de cada lado. Um par de alfinetes 

entre as voltas 12 e 13, com 22 pontos entre eles e o outro par de alfinetes, 

entre as voltas 11 e 12, com 24 pontos entre eles (foto 3). Usando a linha 

Marrom Claro, costure um ponto no lugar dos alfinetes (linha preta na foto 3). 

Faça um nó no final da linha e passe-a através da abertura da cabeça (foto 4). 

Puxe e amarre a linha (fotos 5 e 6) 

Continue trabalhando a cabeça: 

32 – Pegando pelas alças de trás faça: (3pb, 1dim) x 6 (24) 

33 – 24pb 

34 – Pegando pelas alças de trás faça: (2pb, 1dim) x 6 (18) 

35 - (1pb, 1dim) x 6 (12) 

Termine de colocar enchimento na cabeça 

36 – Pegando pelas alças de trás faça 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, feche a abertura e esconda a linha. 

 



 

CORPO 

Linha Off White 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 – Pegando pelas alças de trás faça: (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 – Pegando pelas alças de trás faça: (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 – Pegando pelas alças de trás faça: (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

9 – Pegando pelas alças de trás faça: (7pb, 1aum) x 6 (54) 

10 - (8pb, 1aum) x 6 (60) 

11 – Pegando pelas alças de trás faça 60pb 

12 – 60pb 

13 – Pegando pelas alças de trás faça 60pb 

14 – 60pb 

15 – Pegando pelas alças de trás faça 60pb 

16 - (8pb, 1dim) x 6 (54) 

17 – Pegando pelas alças de trás faça 54pb 

18 - (7pb, 1dim) x 6 (48) 

19 – Pegando pelas alças de trás faça 48pb 

20 - (14pb, 1dim) x 3 (45) 

21 – Pegando pelas alças de trás faça 45pb 

22 - (13pb, 1dim) x 3 (42) 

23 – Pegando pelas alças de trás faça 42pb 

24 - (12pb, 1dim) x 3 (39) 



 

25 – Pegando pelas alças de trás faça: (11pb, 1dim) x 3 (36) 

26 - (10pb, 1dim) x 3 (33) 

27 – Pegando pelas alças de trás faça: (9pb, 1dim) x 3 (30) 

28 - (8pb, 1dim) x 3 (27) 

29 – Pegando pelas alças de trás faça: (7pb, 1dim) x 3 (24) 

30 - (6pb, 1dim) x 3 (21) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

Coloque enchimento no corpo, bem firme. 

 

ORELHA INTERNA (fazer 2) 

Linha na cor Rosa 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

1pbx no próximo ponto. Arremate e esconda a linha. 

 

ORELHA EXTERNA (fazer 2) 

Linha Off White 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 



 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

Não arremate. Na próxima volta uniremos a orelha interna com a externa. Junte 

as partes de trás das orelhas internas e externas (foto 7) 

 

7 – com a orelha externa de frente para você, faça 1corr, 36pb pegando os 

pontos das duas partes juntas (36) 

Dobre as orelhas unidas ao meio e trabalhe em ambas juntas 2pb, 1pbx (foto 8) 

Arremate, deixando linha para costurar. 

 

BRAÇOS (fazer 2) 

Linha Marrom Claro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 



 

4 até 7 – 18pb 

8 - (4pb, 1dim) x 3 (15) 

9 - (3pb, 1dim) x 3 (12) 

10 - (4pb, 1dim) x 2 (10) 

11 até 24 – 10pb 

Coloque enchimento nas mãos (voltas 1 até 10), bem firme. Coloque 

enchimento nos braços, diminuindo a quantidade gradualmente. Achate a 

abertura e feche com pb. 

Arremate, deixando linha para costurar. 

 

PERNAS (fazer 2) 

Linha Marrom Claro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 até 9 – 30pb 

10 – 8pb, (1dim, 1pb) x 4, 1dim, 8pb (25) 

11 – 6pb, (1dim, 1pb) x 4, 1dim, 5pb (20) 

12 – 6pb, 4dim, 6pb (16) 

13 – 16pb 

14 – 6pb, 2dim, 6pb (14) 

15 até 30 – 14pb 

31 – 5pb, deixar os pontos restantes sem trabalhar (5) 

Coloque enchimento nos pés (voltas 1 até 14), bem firme. Na perna, vá 



 

diminuindo a quantidade de enchimento, gradualmente. Achate a abertura e 

feche com pb. Arremate, deixando linha para costurar. 

 

LÃ DO CORPO 

Linha Off White 

Vire o corpo de cabeça para baixo. Insira a linha na alça da frente do último 

ponto da volta 29 do corpo (foto 9). Comece na mesma alça da frente onde foi 

inserida a linha. 

Faça 10corr, 1pbx na próxima alça da frente. Repita isto em todas as alças da 

frente do corpo. Quando terminar uma volta, simplesmente faça 1pbx na alça 

da frente mais próxima, na volta seguinte. Continue até chegar na base do 

corpo. Arremate e esconda a linha. 

 

 



 

LÃ DA CABEÇA 

Linha Off White 

• Marque a parte inferior da cabeça, onde o corpo será costurado. Não 

faça nenhuma lã neste local, para facilitar a junção depois. 

• Primeiro, prenda a cabeça no corpo, com alfinetes, onde você desejar. 

No exemplo da foto, a borda da frente da abertura do corpo é anexada entre as 

voltas 21 e 22, na parte de baixo da cabeça e a borda de trás é anexada entre 

as voltas 29 e 30, do lado de dentro da cabeça. 

• Depois, use alfinetes para marcar a linha externa onde a abertura do 

corpo encontra a cabeça, deixando um pequeno espaço entre a abertura do 

corpo e os alfinetes (foto 10) 

• Fora deste círculo, use todas as alças da frente na cabeça, para fazer as 

lãs. Pela parte de trás da cabeça, insira a linha na primeira alça da frente, à 

esquerda do círculo de alfinetes, na volta 24 da cabeça (foto 10). Comece 

nesta alça da frente e repita o procedimento da lã, como feito no corpo, em 

todas as alças da frente da cabeça (10corr, 1pbx) 

• Trabalhe a lã em carreiras primeiro. Por exemplo, uma vez que você 

alcance a outra extremidade do círculo de alfinetes, da volta 24 da cabeça (foto 

11), tudo o que você precisa fazer né virar a cabeça, para que o nariz fique de 

frente para você. Faça 1pbx na alça da frente da próxima volta (volta 26) da 

cabeça, novamente na parte de fora do círculo de alfinetes (foto 12). Continue 

trabalhando em carreiras até você alcançar a volta 30 da cabeça, então, 

continue trabalhando em voltas a partir daqui. Quando terminar, você deve ter 

um espaço vazio na parte de baixo da cabeça (foto 13). Arremate e esconda a 

linha. 

 



 

MONTAGEM 

• Costure as bordas achatadas das orelhas sobre as voltas 27 até 29 da 

cabeça (foto 14). Na volta 27, elas devem ter 14 pontos de separação entre os 

cantos da frente (foto 15). 

• Costure a cabeça no corpo, na parte onde ficou sem as lãs. 

• Costure os braços entre as voltas 27 e 28 do corpo. Os braços devem 

ter 8 pontos de distância entre eles, contando pela parte da frente. 

• Costure as pernas no corpo. Primeiro, marque a área onde as pernas 

irão ser costuradas. Pode usar o anel mágico de início, como guia (alfinete 

vermelho na foto 16). O canto de dentro de cada perna deve estar entre as 

voltas 4 e 5 do corpo, com 3 pontos de separação entre eles (alfinete rosa na 

foto 16). O canto externo da perna deve ser costurado entre as voltas 8 e 9 do 

corpo (alfinete verde na foto 16) 

• Pode colocar um cachecol de tecido, ao redor do pescoço da ovelha.  

 

 

 



 



 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível de habilidade: 

 

Tamanho: 17 cm usando so materiais indicados 

 

 

 

 

 



 

Walter, O Esquilo 
Walter é um espírito livre. Você frequentemente o encontrará no topo de uma árvore, 

com os pés para cima, roendo uma noz e pensando em como a vida é boa. Suas contas 
de dentista são excepcionalmente altas, se comparadas a seus outros amigos da 

floresta, pois como roedor, os dentes nunca param de crescer! 

 
 
MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5mm 

 Linhas compatíveis com a agulha, nas cores Off White, Cinza Claro, Azul 

 Olhos de segurança de 6mm 

 Fio de bordado na cor Rosa 

 Agulha de tapeçaria 

 Marcador de pontos 

 Enchimento 

 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixíssimo 
Pa – ponto alto 
Mpa – meio ponto alto 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 



 

CABEÇA 

Linha na cor Off White 

1 – 6pb no am 

2 - (1pb, 1aum) x 3 (9) 

3 - (2pb, 1aum) x 3 (12) 

4 - (3pb, 1aum) x 3 (15) 

5 - (4pb, 1aum) x 3 (18) 

6 – 18pb 

7 – 2pb, 1aum, 2pb, (1pb, 1aum) x 4, 3pb, 1aum, 1pb (marque o 13° ponto que 

indicará o centro superior da face) (24) 

Mudar para a linha Cinza Claro 

8 – 2pb, 1aum, 3pb, (2pb, 1aum) x 2, 1pb, (1aum, 2pb) x 2, 3pb, 1aum, 1pb 

(30) 

9 – 3pb, 1aum, 6pb, 1aum, 2pb, 1aum, 3pb, 1aum, 2pb, 1aum, 6pb, 1aum, 2pb 

(36) 

10 – 1pb, (1aum, 2pb) x 2, (2pb, 1aum, 1pb, 1aum, 2pb) x 3, (2pb, 1aum) x 2, 

2pb (46) 

11 – 2pb, (1aum, 21pb) x 2 (48) 

12 – 14pb, (3pb, 1aum) x 6, 10pb (54) 

13 – 14pb, (4pb, 1aum) x 6, 10pb (60) 

Usando o fio de bordado Rosa, borde o nariz sobre as voltas 1 até 3, deixando 

o ponto marcado no meio. A parte inferior do nariz deve passar através do meio 

do anel mágico e a parte superior deve ter aproximadamente 3 pontos de 

largura (foto 1). 

Coloque os olhos entre as voltas 10 e 11, com 19 pontos entre (foto 2) cada 

lado do ponto marcado. 



 

 

14 até 21 – 60pb 

22 - (8pb, 1dim) x 6 (54) 

23 - (7pb, 1dim) x 6 (48) 

24 - (6pb, 1dim) x 6 (42) 

25 - (5pb, 1dim) x 6 (36) 

26 - (4pb, 1dim) x 6 (30) 

27 - (3pb, 1dim) x 6 (24) 

28 – 24pb 

Coloque enchimento na cabeça, bem firme. 

29 - (2pb, 1dim) x 6 (18) 

30 - (1pb, 1dim) x 6 (12) 

Termine de colocar enchimento 

31 – 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, feche a abertura e esconda a linha. 

 

PERNA ESQUERDA 

Linha Cinza Claro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum 



 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (5pb, 1aum) x 3 (21) 

5 até 7 – 21pb 

8 – 2pb, 2dim (marque as duas dim que indicarão a parte interna da perna), 

15pb (19) 

9 – 1pb, 2dim, 14pb (17) 

10 – 2dim, 13pb (15) 

11 – 1dim, 13pb (14) 

12 – 14pb 

13 – 1pb, 1aum, 12pb (15) 

14 – 1pb, 1aum, 13pb (16) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. Coloque 

enchimento na perna, bem firme. 

 

PERNA DIREITA 

Linha Cinza Claro 

Repetir as voltas 1 até 14 da perna esquerda 

15 – 2pb, deixar os pontos restantes sem trabalhar (2) 

Colocar enchimento, bem firme. Não arremate e continue para o corpo. 

 

CORPO 

Linha Cinza Claro] 

1 – 4corr, pule o pbx feito no final da perna esquerda (deve estar 

aproximadamente abaixo do ponto marcado na volta 8, os dois pontos 

marcados na volta 8 devem estar de frente um para o outro - foto 3 e 4), 16pb 

na perna esquerda, 4pb nas alças da frente da corr, 16pb na perna direita (40) 



 

2 – 4pb nas alças restantes da corr, 36pb (40) 

3 até 14 – 40pb 

15 – 13pb, 1dim, 19pb, 1dim, 4pb (38) 

16 – 13pb, 1dim, 18pb, 1dim, 3pb (36) 

17 - (10pb, 1dim) x 3 (33) 

18 - (9pb, 1dim) x 3 (30) 

19 – 4pb, 1dim, 7pb, 1dim, 9pb, 1dim, 4pb (27) 

20 – 1pb, 1dim, 4pb, 1dim, 13pb, 1dim, 3pb (24) 

21 - (6pb, 1dim) x 3 (21) 

22 – 1pb, 1dim, 6pb, 1dim, 5pb, 1dim, 3pb (18) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

Colocar enchimento no corpo, bem firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORELHAS (fazer 2) 

Linha Cinza Claro 

1 – 6pb no am 

2 – 6pb (6) 

3 – 6aum (12) 

4 – 12pb 

5 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

6 e 7 – 18pb 

8 - (1dim, 7pb) x 2 (16) 

9 – 16pb 

10 - (1dim, 6pb) x 2 (14) 

11 – 1pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar (1) 

Não colocar enchimento na orelha. Achate a orelha e feche a abertura com pb. 

Arremate, deixando linha para costurar. 

 

BRAÇOS (fazer 2) 

Linha Cinza Claro 

1 – 6pb no am 

2 - (1pb, 1aum) x 3 (9) 



 

3 - (2pb, 1aum) x 3 (12) 

4 - (3pb, 1aum) x 3 (15) 

5 – 15pb 

6 – 1dim, 13pb (14) 

7 – 1dim, 12pb (13) 

8 – 1dim, 9pb (12) 

9 – 1pb, 1dim, 6pb, 1dim (9) 

10 até 19 – 9pb 

20 – 8pb, deixar o ponto restante sem trabalhar (8) 

Coloque enchimento na mão, bem firme. Coloque enchimento no braço, 

diminuindo a quantidade gradualmente. Achate e feche a abertura com pb. 

Arremate deixando linha para costurar. 

 

PARTE SUPERIOR DA CAUDA 

Linha Cinza Claro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 até 10 – 42pb 

Trabalhe o resto da cauda em duas partes. Marque o 24° ponto da volta 10 

(foto5). Os primeiro 24 pontos da volta 10 serão usados para criar a parte 

grande da cauda (PARTE B), os 18 pontos restantes serão usados para criar a 



 

parte pequena da cauda (PARTE A) 

PARTE A 

Linha Cinza Claro 

Continue no final da volta 10 

11 - começar no ponto seguinte ao ponto marcado (foto 6), 18pb na direção 

indicada na foto 6 (18) 

12 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

13 – 1aum, 10pb, 2dim, 9pb (23) 

14 – 1pb, 1aum, 10pb, 2dim, 7pb (22) 

15 – 1aum, 1pb, 1aum, 7pb, 3dim, 6pb (21) 

16 - (1pb, 1aum) x 2, 6pb, 3dim, 5pb (20) 

Colocar enchimento na cauda, bem firme. 

17 – 3pb, 1aum, 4pb, (2pb, 1dim) x 3 (18) 

18 - (1pb, 1dim) x 6 (12) 

19 – 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, feche a abertura e esconda a linha. 

PARTE B 

Linha Cinza Claro 

Coloque a PARTE A na sua direita e insira a linha no primeiro ponto da volta 10 

(foto 7), deixando uma longa linha de sobra no início. Trabalhe na direção da 

flecha na foto 7. 

11 - (7pb, 1aum) x 3 (27) 

12 - (8pb, 1aum) x 3 (30) 

13 - (9pb, 1aum) x 3 (33) 

14 - (10pb, 1aum) x 3 (36) 

Use a linha deixada no início para fechar a abertura entre a PARTE A e a 



 

PARTE B. 

15 - (11pb, 1aum) x 3 (39) 

16 - (12pb, 1aum) x 3 (42) 

17 – 2pb, 1dim, 5pb, (3pb, 1dim) x 2, 4pb, (1dim, 3pb) x 2, 5pb, 1dim, 2pb (36) 

18 – 36pb 

19 – 1pb, 1dim, 6pb, 1dim, 3pb, 1dim, 2pb, 1dim, 3pb, 1dim, 6pb, 1dim, 3pb 

(30) 

20 – 30pb 

21 - (3pb, 1dim) x 6 (24) 

22 – 24pb 

23 - (2pb, 1dim) x 6 (18) 

24 – 18pb 

25 - (4pb, 1dim) x 3 (15) 

26 – 15pb 

27 - (3pb, 1dim) x 3 (12) 

28 – 12pb 

Termine de colocar enchimento na cauda, bem firme. 

Achate a abertura e feche com pb. Arremate deixando linha para costurar. 

 

BARRIGA 

Linha Off White 

Faça 9corr 

1 – pule a primeira corrente e faça 7pb, 3pb juntos, do lado oposto da corr faça 

6pb, 1aum (18) 

2 – 1aum, 6pb, 3aum, 6pb, 2aum (24) 

3 – 1pb, 1aum, 6pb, (1pb, 1aum) x 3, 6pb, (1pb, 1aum) x 2 (30) 



 

4 - 2pb, 1aum, 6pb, (2pb, 1aum) x 3, 6pb, (2pb, 1aum) x 2 (36) 

5 – 3pb, 1aum, 6pb, (3pb, 1aum) x 3, 6pb, (3pb, 1aum) x 2 (42) 

1pbx no próximo ponto. Arremate deixando linha para costurar. 

 

GORRO 

Linha na cor Azul 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1mpa, 1aum em mpa) x 6 (18) 

4 - (2mpa, 1aum em mpa) x 6 (24) 

5 - (3mpa, 1aum em mpa) x 6 (30) 

6 - (4mpa, 1aum em mpa) x 6 (36) 

7 – 1mpa, 1aum em mpa, 2mpa, 1aum em mpa, 1mpa, 8corr e pule os 

próximos 4 pontos, 1mpa, 1aum em mpa, 5mpa, 1aum em mpa, 1mpa, 8corr, 

pule 4 pontos, 1mpa, 1aum em mpa, 4mpa, 1aum em mpa, 6mpa (50) 

8 – 7mpa, 1aum em mpa, 8pb na corr, 1aum em mpa, 9mpa, 1aum em mpa, 

8pb na corr, 1aum em mpa, 14mpa (54) 

9 – 9mpa, 8pb, 13mpa, 8pb, 16mpa (54) 

10 – 54mpa, feche com 1pbx (54) 

11 até 13 – 1corr, começando no mesmo ponto onde foi feito o pbx faça: (1mpa 

relevo pela frente, 1mpa relevo por trás) x 27, feche com 1pbx (54) 

Arremate e esconda a linha. Faça 1 pompom com a linha azul e costure-o no 

gorro. 

 

 

 



 

 

MONTAGEM 

• Costure as orelhas na cabeça. Os cantos da frente das orelhas devem 

ficar entre as voltas 17 e 18 da cabeça (foto 8), com 4p de distância entre eles. 

A parte de trás da orelha deve ficar entre as voltas 20 e 21 da cabeça, com 15p 

de distância. 

• Costure o corpo na cabeça. Incline a cabeça para que o esquilo fique 

mais adorável. No exemplo da figura, a abertura do corpo é costurada sobre as 

voltas 14 até 20, na parte inferior da cabeça. 

• Costure os braços entre as voltas 21 e 22 do corpo. Devem ficar com 6 

pontos de separação entre eles, contando pela frente. 

• Costure a barriga sobre as voltas 5 até 20, da frente do corpo. 

• Costure a cauda na parte de trás do corpo. A base da cauda deve ser 

costurada entre as voltas 4 e 5, na parte de trás do corpo, entre as duas 

pernas. Costure a parte interna da cauda, no corpo, como mostra a linha 

pontilhada na foto 11. 

• Coloque o gorro na cabeça 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

Nível de habilidade: 
 
 
Tamanho: 15 cm se usados os materiais indicados 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kenneth, A preguiça 
Kenneth, também conhecido como Kenny para seus amigos, é bem  indolente. Ele não faz muito 

durante o dia. Seu dia começa com a leitura do jornal, mas quando chega ao fim, a próxima 
edição já saiu. No entanto, todos nós podemos tirar uma folha do livro de Kenny e aprender a 

relaxar e desacelerar um pouco neste mundo acelerado. Ming o gatinho gosta de ir a festas com 
Kenny como ela nunca se sente apressado. 

 
MATERIAIS 

 Agulha de crochê 2,5mm 

 Linhas compatíveis com a agulha, nas cores Off White, Marrom Escuro, 

Marrom Claro, Amarela, Roxo, Rosa Escuro 

 Olhos de segurança de 6mm 

 Fio para bordado nas cores Preta e Rosa 

 Agulha de tapeçaria 

 Enchimento 

 Marcadores de pontos 

ABREVIATURAS 

Am – anel mágico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixíssimo 
Pa – ponto alto 
Mpa – meio ponto alto 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 



 

CÍRCULO DOS OLHOS (fazer 2) 

Linha Marrom Escuro 

Faça 8corr 

1 - Começando na segunda corr a partir da agulha faça 6pb, 3pb juntos, 

trabalhe do lado oposto da corr: 5pb, 1aum (16) 

2 – 1aum, 3pb, 2mpa, 3aum em mpa, 2mpa, 3pb, 2aum (22) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

 

CABEÇA INTERNA 

Linha Off White 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x 6 (54) 

10 até 18 – 54pb 

19 - (7pb, 1dim) x 6 (48) 

20 - (6pb, 1dim) x 6 (42) 

21 - (5pb, 1dim) x 6 (36) 

22 - (4pb, 1dim) x 6 (30) 

23 - (3pb, 1dim) x 6 (24) 

Insira os olhos no terceiro buraco nos círculos dos olhos, ao longo da linha 



 

central, contando a partir da extremidade larga (agulha na foto 1). Insira os 

olhos juntamente com os círculos entre as voltas 15 e 16 da cabeça interna, 

com 13p de separação entre eles. 

 

 

 

 



 

24 - (2pb, 1dim) x 6 (18) 

Coloque enchimento na cabeça, bem firme. Costure os círculos dos olhos na 

cabeça, no ângulo, sobre as voltas 13 até 18 (foto 2). Os círculos dos olhos 

devem estar aproximadamente 5p separados, na parte mais próxima (foto 3). 

25 - (1pb, 1dim) x 6 (12) 

26 – 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate e feche a abertura. Esconda a linha. 

 

CABEÇA EXTERNA 

Linha Marrom Claro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x 6 (54) 

10 até 18 – 54pb 

19 - (7pb, 1dim) x 6 (48) 

20 - (14pb, 1dim) x 3 (45) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

 

 

 



 

 

NARIZ 

Linha Marrom Escuro 

1 – 6pb no am 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

Usando o fio de bordar preto, faça a parte preta do nariz. A parte inferior deve 

passar pelo meio do nariz e o topo deve ter 2p de largura. 

 

CORPO 

O corpo é trabalhado em listras. 

Começar com a cor Roxa 

1 – 8pb no am 

2 – 8aum (16) 

3 - (1pb, 1aum) x 8 (24) 

4 – mude para a cor Rosa Escuro e faça (2pb, 1aum) x 8 (32) 

5 - (3pb, 1aum) x 8 (40) 

6 - (4pb, 1aum) x 7, 5pb. Com a cor Roxa faça 1pb (48) 

7 e 8 – 48pb 

9 – 47pb. Com a linha Rosa Escuro faça 1pb (48) 

10 até 12 – 48pb 



 

13 – Com a linha Roxa faça 48pb  

14 – 16pb, 1dim (marque esta diminuição que indicará um dos lados do corpo), 

5pb, 1dim, 5pb, 1dim (marque esta diminuição que indicará o outro lado do 

corpo), 16pb (45) 

15 – 45pb 

16 – Com a linha Rosa Escuro faça 16pb, (1dim, 4pb) x 3, 11pb (42) 

17 – 42pb 

18 – 15pb, (1dim, 3pb) x 3, 12pb (39) 

19 – 1pb. Com a cor Roxa faça 38pb (39) 

20 – 15pb, (1dim, 2pb) x 3, 12pb (36)] 

21 – 36pb 

22 – 2pb. Com a cor Rosa Escuro faça 12pb, (1dim, 2pb) x 3, 10pb (33) 

23 – 33pb 

24 – 14pb, (1dim, 1pb) x 3, 10pb (30) 

25 – 3pb. Com a cor Roxa faça 9pb, (1dim, 2pb) x 3, 6pb (27) 

26 – 11pb, (1dim, 1pb) x 3, 7pb (24) 

27 – 24pb 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

Coloque enchimento no corpo, bem firme. 

 

REMENDO DO CORPO 

Começar com a linha na cor Roxa 

Trabalhar em carreiras. 

Faça 11corr 

1 – Pule a primeira corr, 10pb, 1corr, vire (10) 

2 até 6 – Pule a primeira corr, 10pb, 1corr, vire (10) 



 

7 – Pule a primeira corr, 10pb (10) 

Mudar para a linha Rosa Escuro. Continue trabalhando em volta da peça (foto 

4): 1corr, vire, pule a primeira corr (comece em um ponto de canto), 9pb ao 

longo de uma borda longa da peça, 3pb juntos no canto, 5pb ao longo de uma 

borda curta da peça, 3pb juntos no canto, 8pb na borda longa da peça, 3pb 

juntos no canto, 5pb na borda curta da peça, 2pb juntos no canto. 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

 

BOTÃO (fazer 2) 

Linha Amarela 

1 – 6pb no am 

1pbx no próximo ponto. Arremate deixando linha para costurar. 

 

BRAÇOS (fazer 2) 

Começando com a linha Off White 

1 – 6pb no am 

2 - (1pb, 1aum) x 3 (9) 

3 até 5 – 9pb 

6 - (1pb, 1dim) x 3 (6) 

Mudar para a linha na cor Roxa 

7 - (2aum, 1pb) x 2 (10) 

8 – pegando pelas alças de trás faça 10pb 

Coloque enchimento na mão (voltas 1 até 6), bem firme. Não colocar 

enchimento no resto do braço. 

9 até 28 – 10pb 

29 - (3pb, 1dim) x 2 (8) 



 

30 - (2pb, 1dim) x 2 (6) 

Arremate, feche a abertura e esconda as linhas. 

 

PUNHO (fazer 2) 

Linha na cor Roxa 

Insira a linha na alça da frente do último ponto da volta 8 do braço, com a mão 

apontada para frente (foto 6) 

1 – 2corr, começando no mesmo ponto onde inseriu a linha faça 10mpa (10) 

1pbx no próximo ponto. Arremate e esconda a linha. 

 

 

 

 

 

 



 

PERNAS (fazer 2) 

Começando com a linha Rosa Escuro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 até 7 – 18pb 

8 – 6pb, 3dim (marque a segunda diminuição que indicará o centro da frente da 

perna), 6pb (15) 

9 – 5pb, 3dim, 4pb (12) 

10 – pegando pelas alças de trás faça 12pb 

Mudar para a linha na cor Roxa 

11 até 22 – 12pb 

Coloque enchimento nos pés (voltas 1 até 10), bem firme. O resto da perna 

deverá ser preenchido em poca quantidade. 

23 – 2pb, 1aum, 6pb, 1aum (marque este aumento que também indicará o 

centro da frente da perna), 2pb (14) 

24 – 14pb 

25 – 3pb, 1aum, 7pb, 1aum, 2pb (16) 

26 – 16pb 

27 – 5pb, 1aum, 7pb, 1aum, 2pb (18) 

28 – 18pb 

29 - (1pb, 1dim) x 6 (12) 

30 – 12pb 

31 – 6dim (6) 

Arremate. Feche a abertura e esconda a linha. Note que os pontos marcados 

indicam a frente (foto 7) 



 

 

BRAÇADEIRA DA PERNA (fazer 2) 

Linha Rosa Escuro 

Insira a linha na primeira alça da frente da volta 10 da perna, com os dedos dos 

pés apontados para frente (foto 8) 

1 – 2corr, começando no mesmo ponto onde foi inserida a linha faça 12mpa 

(12) 

1pbx no próximo ponto. Arremate e esconda a linha. 

 

TOUCA DE DORMIR 

Linha Rosa Escuro 

1 – 4pb no am 

2 - (1pb, 1aum) x 2 (6) 

3 – 6mpa (6) 

4 - (1mpa, 1aum em mpa) x 3 (9) 

5 – 9mpa 

6 - (2mpa, 1aum em mpa) x 3 (12) 

7 – 12mpa 

8 - (2mpa, 1aum em mpa) x 4 (16) 

9 – 16mpa 

10 - (3mpa, 1aum em mpa) x 4 (20) 

11 – 20mpa 

12 - (4mpa, 1aum em mpa) x 4 (24) 

13 – 24mpa 

14 - (5mpa, 1aum em mpa) x 4 (28) 

15 – 28mpa 



 

16 - (6mpa, 1aum em mpa) x 4 (32) 

17 – 32mpa 

18 - (7mpa, 1aum em mpa) x 4 (36) 

19 – 36mpa 

20 - (8mpa, 1aum em mpa) x 4 (40) 

21 – 40mpa 

22 - (9mpa, 1aum em mpa) x 4 (44) 

23 – 44mpa 

24 - (10mpa, 1aum em mpa) x 4 (48) 

Continue trabalhando em voltas que se unem 

25 - (7mpa, 1aum em mpa) x 6, feche com 1pbx (54) 

26 e 27 – 1corr, começando no mesmo ponto onde foi feito o último pbx faça: 

(1mpa relevo pela frente, 1mpa relevo por trás) x 27, feche com 1pbx 

Arremate e esconda a linha. Faça um pompom de 45mm, na cor Rosa Escuro, 

deixando linha para costurar na touca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTAGEM 

• Costure o nariz sobre as voltas 17 e 18 da cabeça, no meio dos círculos 

dos olhos (foto 9) 

• Costure a cabeça externa na cabeça interna. A borda externa de cada 

círculo dos olhos fica dentro da cabeça externa. Tenha certeza de que a 

cabeça interna esteja posicionada de forma que os círculos dos olhos sejam 

vistos uniformemente. 

• Usando o fio de bordado Rosa, borde as bochechas do lado de ambos 

os olhos. 

• Prenda com alfinetes e costure o corpo na parte de trás da cabeça. No 

exemplo da foto, a cabeça se inclina para cima, olhando para a esquerda (foto 

10), com a abertura do corpo costurada sobre as voltas 4 até 10, do lado 

esquerdo da cabeça (foto 11). Os pontos marcados na volta 14 indicam os 

lados do corpo. 

• Costure as voltas 25 até 30, dos braços, no corpo. Veja linha pontilhada 

na foto 12. Somente costure pela parte interna do braço, para que os pontos 

não fiquem visíveis. A parte larga do braço deve estar sobre as voltas 22 até 26 

do corpo. A parte superior do braço deve estar aproximadamente 11 pontos 

distante do outro braço, contando pela parte de trás (foto 13). 

• Costure as voltas 26 até 31 das pernas no corpo, como na linha 

pontilhada na foto (14). Costure pela parte interna. A parte larga da perna deve 

estar sobre as voltas 6 até 11 do corpo. As pernas devem ter 21 pontos de 

separação entre elas (foto15) 

• Costure o remendo do corpo nas voltas 7 até 15 do corpo, no meio, 

entre as pernas. Costure os botões amarelos, com 3 pontos de distância (ver 

foto 16) 



 

• Coloque a touca na cabeça e costure o pompom. Costure a ponta da 

touca na lateral da base. 

 

 
 



Kenneth the sloth – 111 
 

 
   

 
Nível de habilidade: 

 

Tamanho: 17 cm se usados o smateriais indicados 

 

 





 

 

Victoria, A Cisne 
Victoria é a mais real de todas as aves no lago e é apreciada por todos devido à sua 

natureza doce e maternal. Ela é a professora de balé de Lily e Daisy-Mae e agraciou as 
famosas casas de ópera do mundo no papel de Odette / Odile em "Swan Lake". É seguro 

dizer que seu papel preferido é Odette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS 

 Agulha de crochê 2,5mm 

 Linhas compatíveis com a agulha, nas cores Off White, Azul, Preta, Rosa e 

Pêssego 

 Fio de bordqado na cor Preta 

 Agulha de tapeçaria 

 Marcador de pontos 

 Enchimento 

 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixíssimo 
Pa – ponto alto 
Mpa – meio ponto alto 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 
 
 
 
 



 

TOPO DA CABEÇA E PESCOÇO 

Linha Off White 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x 6 (54) 

10 - (8pb, 1aum) x 6 (60) 

11 até 14 – 60pb 

Divida o trabalho em PARTE DA CABEÇA e PARTE DO PESCOÇO. Elas 

serão trabalhadas separadamente. A PARTE DA CABEÇA irá utilizar 40p da 

volta 14 e a PARTE DO PESCOÇO irá utilizar os 20p restantes, da volta 14. 

Marque o vigésimo ponto da volta 14. A cabeça será feita do ponto 21 até o 

ponto 40, da volta 14. 

 

PARTE DA CABEÇA 

Linha Off White 

15 – deixe os pontos da cabeça à sua esquerda e faça 1pb no vigésimo 

primeiro ponto (marcado com uma flecha na foto 2), 39pb (40) 

16 - (9pb, 1aum) x 4 (44) 

17 - (10pb, 1aum) x 4 (48) 

18 - (11pb, 1aum) x 4 (52) 



 

 

19 até 22 – 52pb 

23 - (11pb, 1dim) x 4 (48) 

24 - (10pb, 1dim) x 4 (44) 

25 - (9pb, 1dim) x 4 (40) 

26 - (8pb, 1dim) x 4 (36) 

27 - (7pb, 1dim) x 4 (32) 

28 - (6pb, 1dim) x 4 (28) 

Borde os olhos, como mostra a figura 3. o canto de trás de cada olho começa 

entre as voltas 15 e 16, o canto da frente entre as voltas 21 e 22. Os cantos da 

frente dos olhos devem ter 23p de separação entre eles. Use o total de 5p para 

criar o olho, então borde 6 cílios, como na foto 3. 

29 - (5pb, 1dim) x 4 (24) 

30 - (4pb, 1dim) x 4 (20) 

Coloque enchimento na cabeça. Bem firme 

31 - (3pb, 1dim) x 4 (16) 

32 - (2pb, 1dim) x 4 (12) 

Termine de colocar o enchimento. 

33 – 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando uma linha longa. Feche a abertura. 



 

 

PARTE DO PESCOÇO 

Linha Off White 

Deixe a cabeça à sua direita e insira a linha no primeiro ponto da volta 14 (foto 

4). Deixe uma sobra grande de linha, no início. Trabalhe o pescoço na direção 

da flecha na foto 4. 

15 até 17 – 20pb 

18 – 1aum, 9pb, 1dim, 8pb (20) 

19 – 20pb 

Use a linha deixada no começo para costurar as aberturas deixadas entre a 

cabeça e o pescoço. 

20 – 1pb, 1aum, 9pb, 1dim, 7pb (20) 

21 – 20pb 

22 – 2pb, 1aum, 9pb, 1dim, 6pb (20) 

23 – 20pb 

24 – 3pb, 1aum, 9pb, 1dim, 5pb (20) 

25 e 26 – 4pb, 1aum, 9pb, 1dim, 4pb (20) 

27 – 4pb, 1aum, 10pb, 1dim, 3pb (20) 

28 – 5pb, 1aum, 10pb, 1dim, 2pb (20) 

29 – 6pb, 1aum, 9pb, 1dim, 2pb (20) 

30 – 7pb, 1aum, 9pb, 1dim, 1pb (20) 

31 – 20pb 

32 - (4pb, 1aum) x 4 (24) 

33 – pegando pelas alças de trás faça: (5pb, 1aum) x 4 (28) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar 

Termine de colocar enchimento. 



 

GOLA 

Linha Off White 

Com a abertura da base do pescoço apontada para frente (e não para você), 

insira a linha na alça da frente de qualquer ponto da volta 33 do pescoço (foto 

5) 

1 - faça 2corr dentro da alça da frente onde inseriu a linha, 

1pa+1picô+1pa+1mpa dentro da mesma alça da frente onde inseriu a linha, 

pule 1p, 1pb, (1mpa+1pa+1picô+1pa+1mpa juntos na próxima alça da frente, 

pule 1p, 1pb) x 6, 1mpa+1pa+1picô+1pa+1mpa juntos na próxima alça da 

frente, pule 1p, 1pbx no topo da corr de início. 

Arremate. Você deve ter 8 pontos que formam a gola do pescoço. Esconda a 

linha. 

 

CORPO 

Linha Off White 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x 6 (54) 

10 - (8pb, 1aum) x 6 (60) 

11 - (9pb, 1aum) x 6 (66) 



 

12 até 20 – 66pb 

21 - (31pb, 1dim) x 2 (64) 

22 - (14pb, 1dim) x 4 (60) 

23 – 9pb, 1dim, 8pb, 1dim, 39pb (58) 

Marque o 1° e 28° pontos da volta 23, isto indicará os lados do corpo. Usando 

um marcador de pontos de cor diferente, marque também o 14° e o 15° pontos 

da volta 23. Isto indicará o topo do meio do corpo. 

24 – 58pb 

25 – 8pb, 1dim, 8pb, 1dim, 38pb (56) 

26 – 56pb 

27 – 7pb, 1dim, 8pb, 1dim, 37pb (54) 

28 – 54pb 

29 – 1pb, (5pb, 1dim) x 4, (7pb, 1dim) x 2, 7pb (48) 

30 – 1pb, (4pb, 1dim) x 4, 6pb, 1dim, 7pb, 1dim, 6pb (42) 

31 – 1pb, (3pb, 1dim) x 4, (6pb, 1dim) x 2, 5pb (36) 

32 – 1pb, (2pb, 1dim) x 4, 5pb, 1dim, 6pb, 1dim, 4pb (30) 

33 e 34 – 30pb 

Coloque enchimento no corpo, bem firme. Continue colocando enchimento 

conforme o avanço do trabalho. 

35 – 7pb, 1aum, 10pb, (1dim, 4pb) x 2 (29) 

36 – 7pb, 1aum, 10pb, 1dim, 4pb, 1dim, 3pb (28) 

37 – 8pb, 1aum, 10pb, 1dim, 2pb, 1dim, 3pb (27) 

38 – 8pb, 1aum, 10pb, 1dim, 2pb, 1dim, 2pb (26) 

39 – 9pb, 1aum, 9pb, 1dim, 2pb, 1dim, 1pb (25) 

40 – 9pb, 1aum, 9pb, 1dim, 2pb, 1dim (24) 

41 – 1pb, 1dim, 7pb, 1aum, 7pb, (1pb, 1dim) x 2 (22) 



 

42 – 2dim, 6pb, 1aum, 5pb, 3dim (18) 

43 - (1pb, 1dim) x 6 (12) 

44 – 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate. Feche a abertura e esconda a linha. 

 

ASAS (fazer 2) 

Linha Off White 

Faça 8corr e trabalhe em carreiras. 

Poderá marcar o primeiro e último ponto de cada carreira, para ajudar. 

1 - começando na segunda corr a partir da agulha faça: 6pb, 1pbx, 1corr, vire 

(7) 

2 – pule a primeira corr e faça 2pb, 1aum, 4pb, 4corr, vire (11) 

3 – pule a primeira corr e faça 7pb, 1aum, 2pb, 1pbx, 1corr, vire (12) 

4 – pule a primeira corr e faça 2pb, 1aum, 9pb, 4corr, vire (16) 

5 – pule a primeira corr e faça 12pb, 1aum, 2pb, 1pbx, 1corr, vire (17) 

6 – pule a primeira corr e faça 2pb, 1aum, 14pb, 4corr, vire (21) 

7 – pule a primeira corr e faça 17pb, 1aum, 2pb, 1pbx, 1corr, vire (22) 

8 – pule a primeira corr e faça 2pb, 1aum, 19pb, 4corr, vire (26) 

9 – pule a primeira corr e faça 22pb, 1aum, 2pb, 1pbx, 1corr, vire (27) 

10 – pule a primeira corr e faça 2pb, 1aum, 24pb, 3corr, vire (30) 

11 – pule a primeira corr e faça 26pb, 1aum, 2pb, 1pbx (31) 

Arremate deixando linha para costurar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPAS DAS ASAS (fazer 2) 

Linha Off White 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 e 9 – 42pb 

10 - (12pb, 1dim) x 3 (39) 



 

11 - (11pb, 1dim) x 3 (36) 

Não colocar enchimento nas capas das asas. Achate e feche a abertura com 

18pb. Arremate, deixando linha para costurar. 

 

PARTE PRETA DO BICO 

Linha na cor Preta 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (8pb, 5corr, trabalhe na parte de baixo das 5corr começando na segunda 

corr, 4pb, 1pb no próximo ponto sem trabalhar da volta 3) x 2 (34) 

5 - (7pb, 1mpa, 1mpa na borda sem trabalhar da próxima corr, 1pb em cada 

borda sem trabalhar das próximas duas corr, 1aum na borda sem trabalhar da 

próxima corr, 1aum, 2pb, 2mpa) x 2 (38) 

1pbx no próximo ponto. Arremate deixando linha para costurar. 

 

BICO 

Linha na cor Rosa 

Faça 5corr. Os pontos serão trabalhados em ambos os lados da corr de 

fundação. 

1 – começando na segunda corr a partir da agulha faça 3pb, 3pb juntos, no 

lado oposto da corr faça 2pb, 1aum (10) 

2 – 10pb 

3 - (4pb, 1aum) x 2 (12) 

4 – 12pb 

5 – 2pb, 2aum, 4pb, 1dim, 2pb (13) 



 

6 – 13pb 

7 – 4pb, 1aum, 8pb (14) 

8 – 1pb, 1aum, 7pb, 1aum, 4pb (16) 

9 – 6pb, 1aum, 9pb (17) 

10 – 7pb, 1aum, 9pb (18) 

11 - (5pb, 1aum) x 3 (21) 

1pbx no próximo ponto. Arremate, deixando linha para costurar. 

Coloque enchimento no bico, bem firme. 

 

PERNA (fazer 2) 

Linha na cor Pêssego 

Faça 7corr 

1 - começando na segunda corr a partir da agulha faça 5pb, 3pb juntos, no lado 

oposto da corr faça 4pb, 1aum (14) 

2 – 1aum, 4pb, 3aum, 4pb, 2aum (20) 

3 – 20pb. Faça mais 1pb e marque este ponto que será o novo ponto de 

fechamento. 

4 - (8pb, 1dim) x 2 (18) 

5 - (7pb, 1dim) x 2 (16) 

6 – 16pb. Faça mais 1pb e marque este ponto. 

7 - (6pb, 1dim) x 2 (14) 

8 – 14pb 

9 - (5pb, 1dim) x 2 (12) 

10 – 12pb 

11 – 3dim, 2pb, 3aum, 1pb (12) 

12 – 2dim, 3pb, 1aum, 1pb, 1aum, 2pb (12) 



 

13 – 1dim, 10pb (11) 

14 – 1dim, 9pb (10) 

15 até 31 – 10pb 

32 – 3pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar. 

Não colocar enchimento nas pernas. Achate o topo da perna e feche a abertura 

com pb. Arremate deixando linha para costurar. 

 

TIARA 

Linha na cor Azul 

Deixando uma longa sobra de linha no início, faça 36corr 

1 – feche com 1pb, para formar um círculo e faça 35pb (36) 

2 até 4 – 36pb 

5 - (1pb, pule 2p, 2mpa+2pa+1picô+2pa+2mpa juntos no mesmo ponto, pule 

2p) x 6 (60) (ver fotos 6, 7 e 8) 

1pbx no próximo ponto. Arremate deixando linha para costurar. 

 

MONTAGEM 

• Costure a parte preta do bico na cabeça. O anel mágico da parte preta 

fica na volta 33 da cabeça. As pontas da parte preta ficam entre as voltas 25 e 

26 da cabeça. Foto 9 

• Posicione o bico na parte preta e costure. Os aumentos da volta 9 e 10 

do bico devem ficar no topo, assim o bico ficará curvado para cima. 

• Costure a cabeça/pescoço no corpo. A base do pescoço deve ficar sobre 

as voltas 9 até 15 do corpo. A cabeça do cisne deve estar no meio dos pontos 

marcados na volta 23 do corpo. Ver foto 10. Costure cada ponta da gola, no 

corpo. 



 

 

• Costure cada asa, nas laterais do corpo. O canto de cada asa deve estar 

entre as voltas 12 e 13 do corpo e deve ter 10p entre elas. Foto 11. Os cantos 

inferiores de cada asa devem ter aproximadamente 27 pontos de distância 

entre eles. Foto 12. Certifique-se de que o pescoço está no centro, entre as 

duas asas. 

• Costure as capas das asas sobre cada asa. O canto superior de cada 

capa deve ser costurado entre as voltas 22 e 23 (foto 13) e a parte inferior deve 

ser anexada entre as voltas 9 e 10 (foto 13). Os cantos superiores devem ter 17 



 

pontos de separação entre eles, nas costas (foto 14) e a parte inferior deve ter 

18 pontos de separação (foto 15). Costure ao redor da curva da capa e não 

precisa costurar na parte achatada. 

• Costure as pernas, na parte inferior do corpo. Perceba que o lado onde 

foram feitos os aumentos (voltas 11 e 12 de cada perna) é o topo da perna. A 

borda achatada deve ser costurada entre as voltas 20 e 21, na parte de baixo 

do corpo. Os cantos de dentro de cada perna devem ter 2 pontos de separação 

entre eles. Anexe a metade superior de cada perna, confortavelmente, ao 

corpo, nas voltas 10 e 11 do corpo. Somente costure na parte de dentro das 

pernas, para que os pontos não fiquem visíveis. Foto 16. 

• Costure a tiara sobre as voltas 11 até 21 da cabeça. 

 

 
 



 

 
 
Nível de habilidade: 
 
 
Tamanho: 18,5 cm se usados os materiais indicados 
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Rex é Professor Associado de Arqueologia na Amiland University. Ele adora escavações arqueológicas com 

seus alunos e é mais famoso por sua descoberta dos fósseis do Crochetossauro. Ele escreveu um livro sobre 
sua pesquisa e carrega cópias autografadas em sua bolsa para qualquer um que possa estar interessado.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
MATERIAIS 

 Agulha de crochê de 2,5mm e 3mm (para o cachecol) 

 Linhas compatíveis com as agulhas, nas cores Verde Claro, Verde Escuro, 

Branca, Azul (para o cachecol), Marrom Claro 

 Olhos de segurança de 6mm 

 Fio de bordado na cor Preta 

 Agulha de tapeçaria 

 Marcadores de pontos 

 Enchimento 

 Botão de pressão, Botão de 9mm 

 Arame de 25cm 

 
ABREVIATURAS 
Am – anel mágico 
Pb – ponto baixo 
Pbx – ponto baixíssimo 
Pa – ponto alto 
Mpa - meio ponto alto 
Aum – aumento 
Dim – diminuição 



 

CABEÇA 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Verde Claro 

1 – 8pb no am 

2 – 8aum (16) 

3 - (1pb, 1aum) x 8 (24) 

4 - (2pb, 1aum) x 8 (32) 

5 - (3pb, 1aum) x 8 (40) 

6 - (4pb, 1aum) x 8 (48) 

7 até 15 – 48pb 

16 - (1dim, 22pb) x 2 (marque ambas as diminuições. Indicarão os lados da 

cabeça) (46) 

17 - (1dim, 21pb) x 2 (44) 

18 - (1dim, 20pb) x 2 (42) 

19 – 42pb 

20 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

21 - (7pb, 1aum) x 6 (54) 

22 - (8pb, 1aum) x 6 (60) 

23 até 25 – 60pb 

26 - (8pb, 1dim) x 6 (54) 

27 - (7pb, 1dim) x 6 (48) 

28 - (6pb, 1dim) x 6 (42) 

Coloque os olhos entre as voltas 18 e 19, com 4p de separação entre eles. 

Usando o fio de bordar, faça as sobrancelhas acima de cada olho, sobre as 

voltas 19 e 20. Cada sobrancelha deve ter aproximadamente 2p de tamanho. 

Foto 1. 

29 - (5pb, 1dim) x 6 (36) 



 

30 - (4pb, 1dim) x 6 (30) 

31 - (3pb, 1dim) x 6 (24) 

32 - (2pb, 1dim) x 6 (18) 

33 - (1pb, 1dim) x 6 (12) 

Termine de colocar enchimento na cabeça. 

34 – 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate e feche a abertura. Esconda a linha. 

 

CORPO 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Verde Claro (início) 

O corpo é trabalhado em listras, com troca de cores. 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 - (6pb, 1aum) x 6 (48) 

9 - (7pb, 1aum) x 6 (54) 

10 - (8pb, 1aum) x 6 (60) 

11 até 15 – 60pb 

16 - (18pb, 1dim) x 3 (57) 

17 – Com a linha Verde Escuro faça 16pb. Com a linha Verde Clara faça 41pb 

(57) 

18 – Com a linha Verde Escuro faça 16pb. Com a linha Verde Clara faça 1pb, 



 

1dim, (17pb, 1dim) x 2 (54) 

19 – 54pb 

20 – 24pb, marque o 24° ponto (indica um lado do corpo), (2pb, 1dim) x 2, 1pb, 

1dim, 2pb, 1dim, 1pb, (1dim, 2pb) x 2, 1pb (marque este ponto – indica o outro 

lado do corpo), 5pb (48) 

21 – 1pb. Com a linha Verde Escuro faça 15pb. Com a linha Verde Clara faça 

32pb (48) 

22 – 1pb. Com a linha Verde Escura faça 15pb. Com a linha Verde Clara faça 

8pb, (1pb, 1dim) x 6, 6pb (42) 

23 – 42pb 

24 - (12pb, 1dim) x 3 (39) 

25 – 2pb. Com a linha Verde Escuro faça 14pb. Com a linha Verde Clara faça 

23pb (39) 

26 – 1dim. Com a linha Verde Escuro faça 14pb. Com a linha Verde Clara faça 

1dim, 10pb, 1dim, 9pb (36) 

27 – 36pb 

28 - (10pb, 1dim) x 3 (33) 

29 – 2pb. Com a linha Verde Escuro faça 12pb. Com a linha Verde Clara faça 

19pb (33) 

30 – 1dim. Com a linha Verde Escuro faça 12pb. Com a linha Verde Clara faça 

1dim, 8pb, 1dim, 7pb (30) 

Coloque enchimento, firmemente. 

31 - (8pb, 1dim) x 3 (27) 

32 - (7pb, 1dim) x 3 (24) 

33 - (6pb, 1dim) x 3 (21) 

34 - (5pb, 1dim) x 3 (18) 



 

35 – 10pb, deixe os pontos restantes sem trabalhar (10) 

1pbx no próximo ponto. Arremate deixando linha para costurar. 

Termine de colocar enchimento. 

 

CAUDA 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Verde Claro 

1 – 6pb no am 

2 - (2pb, 1aum) x 2 (8) 

3 – 8pb 

4 - (3pb, 1aum) x 2 (10) 

5 – 10pb 

6 - (4pb, 1aum) x 2 (12) 

7 – 12pb 

8 – 5pb, 2aum, 5pb (14) 

9 – 14pb 

10 – 6pb, 2aum, 6pb (16) 

11 – 16pb 

12 – 8pb, 2aum, 6pb (18) 

13 – 18pb 

14 – 8pb, 2aum, 8pb (20) 

15 – 20pb 

16 – 9pb, 2aum, 9pb (22) 

17 – 22pb 

18 – 11pb, 2aum, 9pb (24) 

19 – 12pb, 2aum, 10pb (26) 

20 – 13pb, 2aum, 11pb (28) 



 

21 – 15pb, 2aum, 11pb (marque o 17° e o 18° pontos, estes indicam o topo do 

centro da cauda) (30) 

1pbx no próximo ponto. Arremate deixando linha para costurar. 

Coloque enchimento na cauda, bem firme. 

 

PERNA (fazer 2) 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Verde Escuro 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

Mudar para a linha Verde Claro 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 – 7pb pegando pelas alças de trás, (1pipoca de 3pa, 1pbx, pule 1p) x 3, 8pb 

pegando pelas alças de trás (21) 

6 – 19pb, 1dim (20) 

7 – 20pb 

8 – 7pb, 3dim, 7pb (17) 

9 – 1dim, 4pb, 1dim, 3pb, 1dim, 4pb (14) 

10 – 4pb, 1dim, 1pb, 1dim, 5pb (12) 

11 – 12pb 

12 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

13 - (5pb, 1aum) x 3 (21) 

14 – 21pb 

Coloque enchimento na base da perna, bem firme. Continue colocando 

enchimento na perna, mas vá diminuindo a quantidade gradualmente até o 

topo da perna. 



 

 

15 - (1pb, 1dim) x 7 (14) 

16 - (5pb, 1dim) x 2 (12) 

17 – 6dim (6) 

1pbx no próximo ponto. Arremate e feche a abertura. Esconda a linha.tgraga a 

sobra de linha dentro de cada perna entre as voltas 11 e 12. Foto 2. 

 

 

 

 



 

 

BRAÇO (fazer 2) 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Verde Claro 

1 – 6pb no am 

2 - (1pb, 1aum) x 3 (9) 

3 - (2pb, 1aum) x 3 (12) 

4 - (3pb, 1aum) x 3 (15) 

5 – 15pb 

6 - (3pb, 1dim) x 3 (12) 

7 - (2pb, 1dim) x 3 (9) 

8 – 1dim, 7pb (8) 

9 até 16 – 8pb 

Coloque enchimento apenas na mão, bem firme (voltas 1 até 8), não coloque 

no resto do braço. Achate a abertura e feche com pb. Arremate deixando linha 

para costurar. 

 

DENTE 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Verde Claro 

Deixando uma sobra grande de linha, no início, faça 16corr, mude para a cor 

Branca e faça 1corr. Trabalhe em carreiras. 



 

1 - Começando na segunda corr a partir da agulha faça 1pbx, 2corr, pule a 

primeira corr na agulha, 1mpa, 2pbx na corr de fundação, (1pbx, 2corr, pule a 

primeira corr, 1mpa na corr, 2pbx na corr de fundação) x 4, 1pbx na corr de 

fundação, 2corr, pule a primeira corr, 1mpa na corr, 1pbx na mesma corr da 

fundação onde foi feito o pbx anterior. 

Arremate deixando linha para costurar. 

 

PONTAS DA CAUDA (fazer 7) 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Verde Escuro 

1 – 6pb no am 

2 - (2pb, 1aum) x 2 (8) 

3 - (3pb, 1aum) x 2 (10) 

4 - (4pb, 1aum) x 2 (12) 

5 - (5pb, 1aum) x 2 (14) 

6 - (6pb, 1aum) x 2 (16) 

7 - (7pb, 1aum) x 2 (18) 

Não colocar enchimento. Achate a abertura e feche com pb. Arremate deixando 

linha para costurar. 

 

BARRIGA 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Branca 

1 – 6pb no am 

2 – 6aum (12) 

3 - (1pb, 1aum) x 6 (18) 

4 - (2pb, 1aum) x 6 (24) 

5 - (3pb, 1aum) x 6 (30) 



 

6 - (4pb, 1aum) x 6 (36) 

7 - (5pb, 1aum) x 6 (42) 

8 – 4pb, 1pbx, deixe os pontos restantes sem trabalhar (5) 

Arremate deixando linha para costurar. Usando a linha Verde Escura, faça 

linhas horizontais na barriga. Cada linha deve ter aproximadamente 2 pontos 

de distância entre elas. Foto 3. 

 

CACHECOL 

Agulha de 3mm e linha na compatível, na cor Azul 

Faça 80corr. Trabalhar em carreiras. 

1 - Começando na segunda corr a partir da agulha faça 78mpa, 2corr, vire (78) 

2 – pule 2corr, trabalhe um ponto camelo na frente de cada um dos 78mpa, 

2corr, vire (78) Como fazer o ponto camelo: 

https://www.youtube.com/watch?v=awWBEkwrPpM 

3 – pule 2corr, trabalhe um ponto camelo atrás de cada um dos 78mpa, 2corr, 

vire (78) 

4 – pule 2corr, trabalhe um ponto camelo na frente de cada m dos 78mpa, 

2corr, vire (78) 

5 – oule 2corr, trabalhe um ponto camelo atrás de cada um dos 78mpa (78) 

5pb nos finais de carreiras (criadas pelas carreiras 1 até 5), ao longo da borda 

pequena do cachecol, 78pb ao longo da borda larga do cachecol, 5pb nos 

finais de carreira ao longo da outra borda pequena do cachecol. Foto 4. 1pbx 

no próximo ponto. Arremate e esconda a linha. 

 

 

 



 

BOLSA 

Agulha de 2,5mm e linha na cor Marrom Claro 

Parte principal (parte A): 

Começando na borda inferior (foto 5). 11corr. Trabalhe em carreiras. 

1 - começando na segunda corr a partir da agulha faça 10pb, 1corr, vire (10) 

2 até 10 – pule a primeira corr e faça 10pb, 1corr, vire (10) marque o primeiro e 

último ponto da volta 10 (marcador roxo na foto 5) 

11 até 16 – pule a primeira corr e faça 10pb, 1corr, vire (10), marque o primeiro 

e último ponto da volta 16 (marcador amarelo na foto 5) 

17 até 19 – pule a primeira corr e faça 10pb, 1corr, vire (10) 

20 – pule a primeira corr e faça 1dim, 6pb, 1dim, 1corr, vire (8) 

21 – pule a primeira corr e faça 1dim, 4pb, 1dim, 1corr, vire (6) 

22 – pule a primeira corr e faça 1dim, 2pb, 1dim, 1corr, vire (4) 

23 – pule a primeira corr e faça 2dim (2) 

1pbx no último ponto da volta 23. Arremate. 

Primeiro lado da bolsa (parte B): 

Insira a linha marrom claro no ponto marcado (marcador roxo na foto 5), no 

final da volta 10. Trabalhe em carreiras. 

1 – comece no mesmo ponto onde inseriu a linha, 7pb nos finais de carreira 

(criadas pelas carreiras 10 até 16), isto levará você até o outro marcador roxo, 

que está no começo da carreira 10, 1corr, vire (7) 

2 – pule a primeira corr e faça 7pb (7) 

Arremate, deixando linha para costurar. 

Segundo lado da bolsa (parte C) 

Insira a linha marrom claro no ponto marcado (marcador amarelo), no começo 

da volta 16 



 

1 -  começando no mesmo ponto onde foi inserida a linha faça 7pb nos finais 

de carreira (criadas pelas voltas 10 até 16), isto levará você até o começo da 

volta 10, 1corr, vire (7) 

2 – pule a primeira corr e faça 7pb (7) 

Arremate deixando linha para costurar. 

 

COSTURANDO A BOLSA 

• Esconda as linhas, menos as duas linhas dos lados da bolsa. Estas 

serão usadas para costurar as partes. Foto 6. 

• Costure a borda 1B na borda 1A e a borda 2B na borda 2A. 

• Costure a borda 3C na borda 3A e a borda 4C na borda 4A. 

• Para criar a alça da bolsa, insira a linha Marrom Claro na borda 5. faça 

48corr. Arremate. Costure o final na borda 6 (foto 7). Não torça a corrente. 

Esconda a linha. 

• Costure o botão de pressão no meio da aba da bolsa e feche. 

• Costure o botão na parte de fora da aba da bolsa. 

 

MONTAGEM 

Anexando as partes: 

• Posicione a cabeça no corpo. Use os pontos marcados (indicando os 

lados da cabeça e do corpo), para alinhar as duas peças (foto 8). Prenda as 

partes com alfinetes (foto 9). Costure o corpo na cabeça. A abertura do corpo é 

costurada sobre as voltas 17 até 22, da parte inferior da cabeça. 

• Costure os braços entre as voltas 32 e 33 do corpo. Deixe 6 pontos de 

distância na frente. Use os pontos marcados dos lados do corpo, para 

posicionar os braços. 



 

• Costure a cauda no corpo. Use o ponto marcado na volta 21, como o 

centro superior (foto 10) e costure a abertura da cauda sobre as voltas 5 até 15 

do corpo. 

• Posicione as pernas no corpo. A parte superior de cada perna deve estar 

entre as voltas 14 e 15 do corpo. Cada perna deve ficar logo abaixo dos pontos 

marcados que indicam os lados do corpo. Certifique-se de que as pernas 

estejam balanceadas com a cauda, para que o dinossauro tenha equilíbrio. 

Costure ao longo da parte interna das pernas, como indicado na linha 

pontilhada da foto 11. Somente costure na parte de dentro da perna, para que 

os pontos fiquem invisíveis. 

Costurando o dente e a barriga: 

• Posicione o dente na cabeça (foto 12, alfinete azul). O final do dente 

deve ficar entre as voltas 7 e 8 da cabeça (marcador rosa na foto 12). 

• Costure a barriga na frente do corpo. Deve ficar no meio, entre as 

pernas. Costure entre as voltas 12 até 24 do corpo. Foto 13. 

Costurando as pontas das costas: 

• Costure as pontas ao longo do meio das costas do dinossauro. Foto 14.  

• Costure 3 pontas na cabeça. Costure a primeira exatamente onde o 

corpo encontra a cabeça e costure as restantes uma acima da outra, ao longo 

da cabeça. 

• Costure 2 pontas no corpo. O canto superior da ponta deve ser 

costurado entre as voltas 33 e 34 do corpo. A ponta de baixo deve ser 

costurada logo abaixo da que está em cima, com o final dela exatamente onde 

a cauda se junta ao corpo. 

• Costure 2 pontas na cauda. A ponta de cima deve ficar onde a cauda 

encontra o corpo e a ponta de baixo logo abaixo dela. 



 

 

ACESSÓRIOS 

• Faça um par de óculos com o arame de 25cm, como achar melhor. Se 

não conseguir, não precisa. 

• Coloque a bolsa no dinossauro 

• Coloque o cachecol em volta do pescoço. A parte de trás do cachecol 

pode ficar entre a ponta de baixo da cabeça e a ponta de cima do corpo. 

Costure os finais do cachecol, juntos. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Encontrando Erinna 

Erinna nasceu e cresceu em Cingapura. Desde tenra idade, o balé era sua paixão.Ela 

recebeu sua qualificação em ensino de balé clássico da The Australian Ballet School, 

em Melbourne, na Austrália, onde reside desde 1999. Seu pai aconselhou-a a 

frequentar a universidade para fornecer uma posição de reserva para o futuro. 

Ninguém teria imaginado que isso seria um ponto de definição para sua carreira. 

Intrigada pela biologia e suas implicações na doença, ela concluiu seu bacharelado em 

ciências e PhD, e agora é uma pesquisadora de câncer dirigida para combater esta 

doença devastadora. O Crochê entrou em sua vida como uma saída para relaxar fora 

do laboratório. Junto com sua mãe, ela abriu as lojas Etsy Bubbles e Bongo e The 

Little Hook Crochet. Erinna teve seu pontapé inicial no design de padrões quando 

entrou no concurso de design de amigurumi, que é muito popular e é dirigido pela 

AmigurumiPatterns.net. Ela publicou seus padrões em vários livros de crochê e faz 

contribuições regulares para a revista Simply Crochet. Você encontrará o trabalho de 

Erinna principalmente no Instagram, onde ela é @littleaquagirl. Sua conta reflete seu 

carinho por todas as coisas rosas, fofos e kawaii. Amigurumi Treasures é seu primeiro 

livro composto inteiramente de seus desenhos de amigurumi. 



 

 


