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MATERIAIS • para cada urso, fio de peso esportivo Fios e cores devem ter ( 100% algodão, 50g / 125m) 2 bolas em bege 

(Ecru 003) ou Fios e cores encantadoras ( 68% algodão 32% acrílico, 50g / 102 m), 2 bolas em bege 

(Limestone 009)

NOTA 1: se você escolher fios diferentes para o urso e o vestido, o vestido pode ter um ajuste mais apertado ou mais folgado (veja 

a lista abaixo para as cores dos vestidos)

NOTA 2: 3 novelos de lã bastam para 2 ursos!

Agulha de crochê de 2,5 / 3 mm (ou o tamanho adequado para o seu fio) um par de olhos de 

segurança de 9 mm para cada urso

fio de bordado preto

recheio de brinquedo

marcadores de ponto

alfinetes de costura

Agulha de tapeçaria

•

•

•

•

•

•

•

VESTIDO DE ABELHA

fio de peso esporte

Fios e cores devem ter (100% 

algodão, 50g / 125m) em:

preto (preto 100)

amarelo (Sunglow 013)

azul claro (Ice Blue 063)

VESTIDO DE MORANGO

fio de peso esporte

Fios e cores devem ter (100% 

algodão, 50g / 125m) em:

rosa (Pink Sand 040) 

verde (Peridot 083)

amarelo (Sunglow 013)

VESTIDO FLOR

fio de peso esporte

Fios e cores devem ter (100% 

algodão, 50g / 125m) em:

verde (alface 081)

amarelo (Sunglow 013)

branco (branco 001)

rosa (Pink Sand 040)
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NÍVEL DE HABILIDADE

TAMANHO E MEDIDOR

intermediário (morango e abelha) / avançado (flor)

21 cm (8 ¼ pol.) De altura ao usar fio e cor obrigatória> bitola: 5 cm (6 pol.) Nas rodadas 1-6 da 

cabeça

24 cm (9 ½ pol.) De altura ao usar Yarn and Color Charming> bitola: 5 cm (6 pol.) Nas rodadas 1-5 da 

cabeça

Não é necessário usar o fio e a agulha de crochê recomendados para fazer este amigurumi. Usando 

uma agulha de crochê menor e fio adequado, o amigurumi será menor, preservando as mesmas 

proporções.

O padrão é trabalhado principalmente usando o método “amigurumi”: trabalhar em uma espiral contínua sem fechar a volta 

com um slst. Pode ser útil usar um marcador de ponto no último ponto de cada rodada, movendo-o para cima conforme 

você trabalha.

© COPYRIGHT: Você pode vender brinquedos amigurumi feitos de padrões de design Airali apenas em pequenas 

quantidades, fornecendo a cada brinquedo uma etiqueta que me dá crédito como Designer e você como Criador (por 

exemplo, Dress up Bear feito por Lucy, design por Ilaria Caliri www.airalidesign.com ) Se você também vende no Etsy ou outro 

mercado, deve mencionar o meu site na descrição do item. Você não pode vender ou compartilhar o padrão.

Tricotado em pedaços e depois costurado.

Antes de costurar as pernas, cauda e orelhas, experimente a fantasia. Isso ajudará a encontrar o melhor lugar para prendê-los 

de forma que eles correspondam às lacunas do vestido. O focinho e os braços podem ser colocados antes ou depois de todas 

as outras partes.

st: pontos

CH: corrente

slst: ponto deslizante

sc: crochet único

hdc: meio crochê duplo

dc: crochê duplo

tr: crochê triplo

5dc bobble: trabalhe 5 pb incompletos no mesmo ponto e feche-os

pipoca e aumento de pipoca: fotos passo a passo na página 11

BLO: trabalhando apenas no back loop

FLO: trabalhando apenas na frente

Rnd: rodada / s

inc: aumento de crochê único

dez: diminuição de crochê único

img: imagem / s

[número]: número de pontos da volta ou linha

NOTAS DE PADRÃO

CONSTRUÇÃO

ABREVIATURAS

(Termos de crochê dos EUA)
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Você pode usar fios de sobra e brincar com fios diferentes pesos! Estes são 2 

exemplos do que você pode obter:

BEE-BEAR

Urso : Fios e cores devem ter (100% 

algodão, 50g / 125m) em:

bege (Ecru 003)

Traje : Fios e cores devem ter (100% 

algodão, 50g / 125m) em:

preto (preto 100)

amarelo (Sunglow 013)

azul claro (Ice Blue 063)

STRAW-BEAR-RY

Urso : Yarn and Color Charming (68% algodão 

32% acrílico, 50g / 102 m) em:

bege (Limestone 009)

Traje : Fios e cores devem ter (100% 

algodão, 50g / 125m) em:

rosa (Pink Sand 040) 

verde (Peridot 083)

amarelo (Sunglow 013)
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CABEÇA

Em bege.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3: ( aumentar no ponto seguinte, sc no ponto 

seguinte) repetir 6 vezes [18]

Rnd 4: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 2 º) 

repetir 6 vezes [24]

Rnd 5: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 3º) 

repetir 6 vezes [30]

Rnd 6: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 4º) 

repetir 6 vezes [36]

Rnd 7: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 5º) 

repetir 6 vezes [42]

Rnd 8: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 6º) 

repetir 6 vezes [48]

Rnd 9: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 7º) 

repetir 6 vezes [54]

Rnd 10: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 8º) 

repetir 6 vezes [60]

Rnd 11: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 9º) 

repetir 6 vezes [66]

12 - 21 Rnd {10 rodadas}: sc em cada ponto ao redor [66]

Rnd 22: ( sc no próximo 9º, dec) repetir 6 vezes [60]

Rnd 23: ( sc no próximo 8º, dec) repetir 6 vezes [54]

Rnd 24: ( sc no próximo 7º, dec) repetir 6 vezes [48]

Rnd 25: ( sc no próximo 6º, dec) repetir 6 vezes [42]

Rnd 26: ( sc no próximo 5º, dec) repetir 6 vezes [36]

Rnd 27: ( pb no próximo 4 ponto, dec) repetir 6 vezes [30] Coloque os olhos 

entre a carreira 18 e 19 com aproximadamente 18 pontos de distância 

{img1}. Encha a cabeça com recheio de brinquedo.

Prenda deixando uma longa cauda para costurar.

EAR (MAKE 2)

Faça 2 em bege.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3 - 5 {3 rounds}: sc em cada ponto ao redor [12] Não encha. 

Prenda deixando uma longa cauda para costurar. Reserve, não 

costure ainda!

FOCINHO

Em bege.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3: ( aumentar no ponto seguinte, sc no ponto 

seguinte) repetir 6 vezes [18]

Rnd 4: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 2 º) 

repetir 6 vezes [24]

Rnd 5: sc no próximo 4º, hdc no próximo 4º, dc no próximo 8º, hdc no 

próximo 4º, sc no próximo 4º [24]

Rnd 6: sc em cada ponto ao redor [24]

Prenda deixando uma longa cauda para costurar {img2}. Use 

linha preta para bordar a boca e o nariz, faça pontos longos 

para criar um triângulo entre as carreiras 3 e 5 {img3-4}. 

Costure o focinho entre a 16ª e a 24ª carreiras entre os olhos, 

recheie antes de terminar a costura {img5-6}.

1 2

3 4

5 6
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CORPO

Em bege.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3: ( aumentar no ponto seguinte, sc no ponto 

seguinte) repetir 6 vezes [18]

Rnd 4: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 2 º) 

repetir 6 vezes [24]

Rnd 5: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 3º) 

repetir 6 vezes [30]

Rnd 6: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 4º) 

repetir 6 vezes [36]

Rnd 7: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 5º) 

repetir 6 vezes [42]

Rnd 8: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 6º) 

repetir 6 vezes [48]

Rnd 9: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 7º) 

repetir 6 vezes [54]

Rnd 10 - 17 {8 rounds}: sc em cada ponto ao redor [54]

Rnd 18: ( dec, sc no próximo 7º) repetir 6 vezes [48]

Rnd 19 - 20 {2 rounds}: sc em cada ponto ao redor [48]

Rnd 21: ( dec, sc no próximo 6º) repetir 6 vezes [42]

Rnd 22 - 23 {2 rounds}: sc em cada ponto ao redor [42]

Rnd 24: ( dec, sc no próximo 5º) repetir 6 vezes [36]

Rnd 25 - 26 {2 rounds}: sc em cada ponto ao redor [36]

Rnd 27: ( dec, sc no próximo 4º) repetir 6 vezes [30]

28 - 29 Rnd {2 rodadas}: sc em cada ponto ao redor [30] Coisas com 

recheio de brinquedo. Prenda e costure nas pontas.

BRAÇO

Faça 2 em bege.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3 - 7 {5 rounds}: sc em cada ponto ao redor [12]

Rnd 8: dez, sc no próximo 10 st [11]

Rnd 9: sc em cada ponto ao redor [11]

Rnd 10: dez, sc no próximo 9º [10]

Rnd 11: sc em cada ponto em torno [10]

Rnd 12: dec, sc no próximo 8 st [9]

Rnd 13 - 15 {3 rounds}: pb em cada ponto em torno de [9] Prenda 

deixando uma cauda longa para costurar. Encha o braço e costure ao 

corpo.

Reserve, não costure ainda!

PERNA

Faça 2 em bege.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3: ( aumentar no ponto seguinte, sc no ponto 

seguinte) repetir 6 vezes [18]

Rnd 4 - 5 {2 rounds}: sc em todo o 18º [18]

Rnd 6: ( dec, sc no próximo ponto) repetir 3 vezes, sc no próximo 

9º ponto [15]

Rnd 7: dec 3 vezes, sc no próximo 9º [12]

Rnd 8 - 13 {6 rounds}: sc em todos os 12 st [12] Encha as pernas. 

Prenda deixando uma longa cauda para costurar. Reserve, não 

costure ainda!

RABO

Em bege.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3 - 4 {2 rounds}: sc em todo o 12º [12]

Rnd 5: ( diminua, pb no ponto seguinte) repita 4 vezes [8] Encha a 

cauda. Prenda deixando uma longa cauda para costurar. Reserve, 

não costure ainda!

Urso feito com

Fios e cores encantadoras

(68% algodão 32% acrílico, 50g / 102 m)

Urso feito com

Fios e cores devem ter

(100% algodão, 50g / 125m)
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morango VESTIR
Rnd 25: sc em cada ponto em torno de [60]

Rnd 26: trabalhando na FLO, slst em cada st por volta de [60]

27 - 31 Rnd {5 rodadas}: trabalhando no BLO, slst em cada st por 

volta de [60] {img17-18}

Prenda deixando uma cauda para costurar o botão nas costas, logo abaixo 

da borda enrolada, alinhada com a abertura da cauda {img19}.

Em amarelo, borde algumas sementinhas (em ponto daisy preguiçoso) conforme 

mostrado na imagem 24-28 na página 8.

SUSPENSÓRIOS

Faça 2 em:

verde para morango

preto para abelha

amarelo para flor

Rnd 1: ch26, pular 6 st, hdc in next 20 ch inserindo a agulha 

no laço atrás do ch [20 st + ilhó] Costure o lado oposto do ilhó 

na frente do vestido, espaçado na mesma distância que as 

aberturas das pernas { img20-23}.

Começando em rosa (exemplo em fotos feitas em fio verde).

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3: ( aumentar no ponto seguinte, sc no ponto 

seguinte) repetir 6 vezes [18]

Rnd 4: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 2 º) 

repetir 6 vezes [24]

Rnd 5 {fazendo aberturas de perna}: ch12, pular 6 pontos, (aumentar na 

próxima m / p, pb na próxima m / p) 3 vezes, ch12, pular 6 pontos, (aumentar na 

próxima m / p, pb na próxima m / p) 3 vezes [42] {img7-10}

Rnd 6 {trabalhando em pontos sc e correntes}:

(aumentar no próximo ponto, sc no próximo 6º) repetir 6 vezes [48] {img11-12}

Rnd 7: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 7º) 

repetir 6 vezes [54]

Rnd 8: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 8º) 

repetir 6 vezes [60] {img13}

Rnd 9: sc em cada ponto em torno de [60]

Rnd 10 {fazendo a abertura da cauda}: sc no próximo 53º, ch6, pular 

6º, sc no próximo st [60] {img14-15}

Rnd 11: sc no próximo 53º, sc no próximo 6 ch, sc no 

próximo st [60] {img16}

Rnd 12 - 24 {13 rounds}: pb em cada ponto em torno de [60] Mudar para 

verde.

7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

7

Ursos de vestir. Padrão Amigurumi da Airali design (Ilaria Caliri) - www.airalidesign.com

Este pdf é estritamente para uso pessoal e não comercial. Não é permitida a cópia, distribuição ou uso comercial deste padrão ou de qualquer uma de suas partes.

Para qualquer informação contacte: info@airalidesign.com



DRESS-UP BEARS / AMIGURUMI PATTERN BY AIRALI DESIGN / AMI-ALONG JUNE 2019

24 25 26 27 28

Abelha VESTIR

Faça da mesma forma que o vestido Morango, começando na cor 

preta e mudando para amarelo a cada 3 rodadas até a 24ª rodada.

Continuar em preto da 25ª à 31ª carreira.

Abelha ASAS

Faça 2 em azul claro.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: ( 3 pontos no próximo ponto, pb no próximo ponto 2) 

repetir 2 vezes [10]

Rnd 3: sc na próxima st, 3sc na próxima st, sc na próxima 4 st, 3sc na próxima 

st, sc na próxima 3 st [14]

Rnd 4: sc no próximo 2 st, sc no próximo st, sc no próximo 6 st, sc no próximo 

st, sc no próximo 4 st [18]

Rnd 5: sc no próximo 3 st, sc no próximo st, sc no próximo 8 st, sc no next st, 

sc no próximo 5 st [22]

Rnd 6 - 10 {5 rounds}: sc em cada ponto ao redor de [22] Sc no próximo 

5º ponto para ir para um lado da asa.

Rnd 11: ( dec, sc no próximo 9º) repetir 2 vezes [20]

Rnd 12: ( dec, sc no próximo 8º) repetir 2 vezes [18]

Rnd 13: ( dec, sc no próximo 7º) repetir 2 vezes [16]

Rnd 14: ( dec, sc no próximo 6º) repetir 2 vezes [14]

Rnd 15: ( dec, sc no próximo 5º) repetir 2 vezes [12]

Rnd 16: ( dec, sc no próximo 4º) repetir 2 vezes [10]

Rnd 17: ( dec, sc no próximo 3 º) repetir 2 vezes [8]

Rnd 18: ( dec, sc no próximo 2 º) repetir 2 vezes [6] Não encha. 

Saia rapidamente deixando um rabo para costurar. Alise as asas e 

costure dos dois lados na parte de trás do vestido, em cima da 

borda enrolada {img29-31}.

29 30 31
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Flor VESTIR

Faça da mesma forma que o vestido Morango em verde claro até a 

rodada 24.

Mude para branco.

Rnd 25: trabalhando no BLO, sc em cada st por volta de [60] {img32}

Mude para amarelo.

Continuar da mesma forma que o vestido Strawberry em amarelo até a 

rodada 31 {img33-35}.

Continue fazendo as pétalas. Junte o fio branco em uma das 

voltas livres da rodada 25 {img36}.

Rnd 1: ( sc no próximo 2 º, ch10, pular o primeiro ch, sc no próximo 9 ch, slst 

no próximo ponto do vestido, sc no próximo 2 º) repetir 12 vezes [12 pétalas] 

{img37-39}

Rnd 2: ( pular 2 m, pb no próximo 9 m do centro da pétala, 5 p no 

fim da linha, continuar trabalhando do outro lado do centro da 

pétala, pb no próximo 9 m, pular 1 m, pb no próximo ponto ) repetir 

12 vezes [12 pétalas] {img40-43}

Prenda deixando uma cauda para costurar o botão nas costas, logo 

abaixo da borda enrolada, alinhada à abertura da cauda {img44-46}.

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46
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morango CHAPÉU

Em rosa.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2: aumentar em cada ponto em torno [12]

Rnd 3: ( aumentar no ponto seguinte, sc no ponto 

seguinte) repetir 6 vezes [18]

Rnd 4: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 2 º) 

repetir 6 vezes [24]

Rnd 5: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 3º) 

repetir 6 vezes [30]

Rnd 6: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 4º) 

repetir 6 vezes [36]

Rnd 7: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 5º) 

repetir 6 vezes [42]

Rnd 8: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 6º) 

repetir 6 vezes [48]

Rnd 9: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 7º) 

repetir 6 vezes [54]

Rnd 10: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 8º) 

repetir 6 vezes [60]

Rnd 11: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 9º) 

repetir 6 vezes [66]

Rnd 12: ( aumentar no próximo ponto, sc no próximo 10º) 

repetir 6 vezes [72]

Rnd 13 - 15 {3 rounds}: sc em cada ponto em torno [72]

Rnd 16 {fazendo aberturas para os ouvidos}: sc no próximo 19 st, ch8, pular 

8 st, sc no próximo 18 st, ch8, pular 8 st, sc no próximo 19 ch [72]

Rnd 17: sc no próximo 19º, sc no próximo 8 ch,

sc no próximo 18º, sc no próximo 8 ch, sc no próximo 19 ch [72]

Rnd 18 - 23 {6 rodadas}: sc em cada ponto em torno [72]

Rnd 24: trabalhando em FLO, slst em cada ponto em torno [72] Prenda e 

trance nas pontas.

Em amarelo, borde algumas sementinhas (em ponto daisy preguiçoso) 

conforme as figuras 24-28 para o vestido.

HASTE

Em verde.

Rnd 1: comece 6 sc em um anel mágico [6]

Rnd 2 - 5 {4 rounds}: sc em cada ponto ao redor [6]

Rnd 6 {primeira camada de folhas}: trabalhando em FLO, slst no próximo ponto, 

(ch6, pular 1ch, sc no próximo ch, hdc no próximo 3 ch, sc no próximo ch, slst no 

próximo ponto em FLO) repetir 6 vezes [6 folhas]

Rnd 7 {segunda camada de folhas}: repita a rodada 6 

trabalhando nos loops restantes [6 folhas]

Prenda deixando uma cauda para costurar a haste ao chapéu.

Abelha CHAPÉU

Faça da mesma forma que o Chapéu de Morango, na cor preta.

ANTENA

Faça 2 em preto.

Linha 1: ch10, 5dc bobble st no terceiro pc a partir da agulha, pbx no 

próximo 7 st

Prenda deixando uma cauda para costurar as antenas no chapéu.
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Flor CHAPÉU Rnd 4: ( pop-inc no próximo ch2-espaço, 1 pipoca no próximo ch2-espaço, 

ch2) repetir 8 vezes, slst é o primeiro ch2-espaço [24 pipocas + 24 

ch2-espaços]

Rnd 5: ( pop-inc no próximo ch2-espaço, pipoca nos próximos 2 

ch2-espaço, ch2) repita 8 vezes, slst é o primeiro ch2-espaço [32 pipocas + 

32 ch2-espaços]

Rnd 6 - 7 {2 rounds}: 1 pipoca em cada ch2-espaço, slst é o primeiro 

ch2-espaço [32 pipocas]

Rnd 8 {fazer aberturas para os ouvidos}:

(2sc no próximo 3 ch2-espaço, 3sc no próximo ch2-espaço) repetir 2 

vezes, ch9, pular 4 ch2-espaço,

(2sc no próximo 3 ch2-espaço, 3sc no próximo ch2-espaço) repetir 2 

vezes, ch9, pular 4 ch2-espaço,

(2sc no próximo 3 ch2-espaço, 3sc no próximo ch2-espaço) repetir 

2 vezes [72 = 54sc + 18ch] {img58-62}

Rnd 9: ( sc no próximo 18º, 9sc ao longo do ch) repetir 2 vezes, sc no 

próximo 18º [72] {img63-64}

Rnd 10 - 15 {6 rounds}: sc em cada ponto em torno [72]

Rnd 16: trabalhando em FLO, slst em cada ponto ao redor [72]. Prenda 

e trance nas pontas {img65}.

Siga esta instrução para aumentar o ponto de pipoca e 

aumentar.

PONTO DE PIPOCA

4 pb na mesma m / p, retire a agulha do laço e insira no topo 

do primeiro pb, agarre o laço livre e puxe pelo ponto 

{img47-51}. O primeiro pb do primeiro ponto pipoca da rodada 

é feito com o canal 3 {img47}.

AUMENTO DE PIPOCA (POP-INC)

(fazer 1 ponto pipoca, ch2) repetir 2 vezes nos mesmos 

pontos {img52-56}

NOTA: Sempre há 2 correntes entre os pontos de 

pipoca!

Em amarelo.

Rnd 1: começar 8 pb em um anel mágico, slst no primeiro ponto [8]

Rnd 2: ( 1 pipoca no próximo ponto, ch2) repetir 8 vezes, o slst é o 

primeiro ch2-espaço [8 pipocas + 8 ch2-espaços] {img47-53}

Rnd 3: pop-inc em todo o ch2-espaço, slst é o primeiro

ch2-espaço [16 pipocas + 16 ch2-espaços] {img54-57}

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64

65
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66 67 68 69 70

BORBOLETA

Em rosa.

Rnd 1: trabalhe as 4 asas em um anel mágico,

(primeira asa) ch6, pular 2 ch do gancho, pular no próximo 2 ch, hdc no 

próximo ch, sc no último ch, slst no anel, (segunda asa) ch9, pular 3 ch 

do gancho, tr no próximo 3 ch, dc no próximo ch, hdc no próximo ch, sc 

no último ch, slst no anel,

(terceira ala) ch9, pular 3 ch do gancho, tr no próximo 3 ch, dc no 

próximo ch, hdc no próximo ch, sc no último ch, slst no ringue,

(quarta asa) ch6, pular 2 ch do gancho, dc no próximo ch, hdc no 

próximo ch, sc no último ch, slst no anel, puxe a cauda para fechar o 

anel. Aperte {img63}. Enrole uma cauda de fio verde entre as asas, 

em seguida, faça um nó e corte o fio para fazer a cabeça da 

borboleta e as antenas {img66-70}.

MONTAGEM

Antes de costurar as pernas e o rabo, experimente o traje. Isso ajudará a 

encontrar o melhor lugar para prendê-los de forma que eles correspondam às 

lacunas do vestido. Coloque o vestido e o chapéu no urso e use alfinetes de 

costura para marcar os buracos. Coloque as pernas, cauda e orelhas em 

correspondência com as aberturas para ter certeza de que gosta da posição. 

Em seguida, remova o vestido com cuidado e costure todas as peças no 

lugar {img71-83}.

O focinho e os braços podem ser colocados antes ou depois de todas as outras 

partes.

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83
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Eu ficaria muito feliz em ver o seu Urso de vestir!

Por favor, compartilhe uma foto comigo!

Envie-me um email para info@airalidesign.com

publicar na minha página do Facebook Design Airali

ou marque-me no Instagram, você pode me encontrar como

@airali_gray e use a hashtag # airalidesign

Estou ansioso para ver isso!

Ilaria
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