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Hora de crocHetar
e vai sobrar inspiração
com esse tanto de 
fofura! divirta-se. :)
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BALÃO - BALLOON AMIGO                                                                     

Por Simone da Maia para Ateliê Pingouin

MEDIDA: 33 cm de altura

 
MAteriAL
 
Balloon Amigo 1 nov. (50g) nas cores: Branco (002), Pátina (1512), 
Depéche (476), Macaroon (5795), Hierro (5794), Sensação (4301), sobras 
de fio de algodão marrom e rosa para bordar os detalhes; ag. para crochê 
Pingouin de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 1 bola de 
isopor de 125 mm; fibra para enchimento
 
POntOs eMPregAdOs e ABreviAturAs

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. = 
carreira(s); corr. = correntinha(s); dim.= diminuição(s)= 2 p. fechados 
juntos; m.p.a. = meio p. alto; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; 
p.bx. = p. baixíssimo; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a*

6 bolas 50 g

2,5 mm
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execuçÃO
 
Balão:
Inicie por cima com a cor Pátina e troque as cores a cada 5 carreiras na 
seguinte ordem: Pátina, Depéche, Sensação e Branco:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (24 p.)
5ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
6ª carr.: *4 p.b., 1 aum.* (36 p.)
7ª carr.: *5 p.b., 1 aum.* (42 p.)
8ª carr.: *6 p.b., 1 aum.* (48 p.)
9ª carr.: *7 p.b., 1 aum.* (54 p.)
10ª carr.: *8 p.b., 1 aum.* (60 p.)
11ª carr.: *9 p.b., 1 aum.* (66 p.)
12ª carr.: *10 p.b., 1 aum.* (72 p.)
13ª carr.: *11 p.b., 1 aum.* (78 p.)
14ª carr.: *12 p.b., 1 aum.* (84 p.)
15ª à 29ª carr.: em p.b.
30ª carrr.: *12 p.b., 1 dim.* (78 p.)
Colocar a bola de isopor e trabalhe em volta dela.
31ª carr.: em p.b.
32ª carr.: *11 p.b., 1 dim.* (72 p.)
33ª carr.: em p.b.
34ª carr.: *10 p.b., 1 dim.* (66 p.)
35ª carr.: em p.b.
36ª carr.: *9 p.b., 1 dim.* (60 p.)
37ª carr.: em p.b.
38ª carr.: *8 p.b., 1 dim.* (54 p.)
39ª carr.: em p.b.
40ª carr.: *7 p.b., 1 dim.* (48 p.)
41ª carr.: em p.b.
42ª carr.: *6 p.b., 1 dim.* (42 p.)
43ª carr.: em p.b.
44ª carr.: *5 p.b., 1 dim.* (36 p.)
45ª carr.: em p.b.
46ª carr.: *4 p.b., 1 dim.* (30 p.)
47ª carr.: em p.b.
48ª carr.: *3 p.b., 1 dim.* (24 p.)
49ª e 50ª carr.: em p.b.
51ª carr.: em p.bx.
Preencha o espaço com um pouco de fibra.
Para fechar o balão faça um círculo com a cor Depéche do seguinte modo:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
Arremate deixando o fio para a costura. Prenda-o na abertura de baixo do 
balão.
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cesto:
Com a cor Hierro faça um anel mágico e trabalhe:
1ª carr.: 12 p.b. no anel (12 p.)
2ª carr.: *2 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de base* (20 p.)
3ª carr.: *4 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de base* (28 p.)
4ª carr.: 5 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de base, *6 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de 
base*, rep. de *a* por 3 vezes e termine a carr. com 1 p.b.
5ª carr.: 6 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de base, *8 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de 
base*, rep. de *a* por 3 vezes e termine a carr. com 2 p.b.
6ª carr.: 7 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de base, *10 p.b., 3 p.b. no mesmo p. de 
base*, rep. de *a* por 3 vezes e termine a carr. com 3 p.b.
7ª carr.: 52 p.b. pelas alças de trás
8ª à 14ª carr.: em p.b.
15ª carr.: em p.bx.
Arremate.
Para formar as cordas suba com 25 corr. em cada canto do cesto e 
prenda-as ao balão.
 
Bichinhos:
A base da cabeça e corpo e dos braços e pernas é a mesma para todos os 
bichinhos apenas mudando as cores e detalhes.
Cabeça e corpo: faça um anel mágico e trabalhe:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª à 6ª carr.: em p.b.
Coloque o enchimento.
7ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (12 p.)
8ª carr.: dim. em toda a volta (6 p.)
9ª carr.: em p.b.
10ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
11ª carr.: em p.b.
12ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
13ª à 16ª carr.: em p.b.
Coloque o enchimento.
17ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (12 p.)
18ª carr.: dim. em todos os p. (6 p.)
Corte o fio, passe-o pelos últimos pontos para fechar.
Braços e pernas: faça um anel mágico e trabalhe:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª à 5ª carr.: em p.b.
Arremate. Faça mais 3 iguais.
Prenda as pernas na parte de baixo do corpo e pregue os braços ao lado do 
corpo com um pesponto para dar movimento ao braço.
 
Porquinho:
Com a cor Sensação trabalhe a cabeça, corpo, braços e pernas. Para as 
orelhas, faça um anel mágico e trabalhe 3 p.b., 1 m.p.a., 3 p.b. no anel 
e arremate deixando fio para costurar. Faça outra igual e prenda-as 
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na cabeça. Para o focinho, com a cor Sensação faça um anel mágico e 
trabalhe *1p.b., 1 m.p.a.* por 4 vezes no anel, arremate deixando fio para 
costura. Prenda-o no rosto. Borde o detalhe das narinas e os olhos.
 
Burrinho:
Com a cor Macaroon trabalhe a cabeça, corpo, braços e pernas. Para as 
orelhas faça 3 corr, volte com 2 p.b., (3 p.b., 1 picô de 2 corr., 2 p.b.) no 
mesmo p. de base, 2 p. feche com p.bx. e arremate deixando fio para a 
costura. Faça outra igual e prenda-as no topo da cabeça. Para o focinho 
faça um anel mágico e trabalhe:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (9 p.)
3ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (12 p.)
4ª carr.: em p.b.
Arremate deixando fio para a costura. Prenda-o no rosto. Borde as narinas 
e os olhos. Para a crina corte alguns fios e prenda-os como franja entre as 
orelhas.
 
coelhinho:
Com a cor Branco trabalhe a cabeça, corpo, braços e pernas. Para as 
orelhas faça 8 corr. e volte com 6 p.b., (5 p.b.) no mesmo p. de base, 6 p.b., 
feche com p.bx. e arremate deixando fio para costura. Faça outra igual e 
prenda-as no topo da cabeça. Borde os olhos e focinho.
 
Ovelhinha:
Com a cor Sensação trabalhe a cabeça, corpo, braços e pernas. Para as 
orelhas faça um anel mágico e trabalhe:
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª) aum. em todos os p. (12 p.)
Arremate deixando fio para a costura. Faça outra igual e prenda-as no topo 
da cabeça. Para o focinho, com a cor Macaroon faça um anel mágico e 
trabalhe:
1ª carr.: 5 p.b. no anel (5 p.)
Mude para a cor Sensação.
2ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (7 p.)
3ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (9 p.)
Arremate deixando fio para a costura. Prenda-o no rosto. Borde o detalhe 
do focinho e os olhos.
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BichO PreguiçA - BALLOON AMIGO

Por Lucélia Machado para Ateliê Pingouin

Grau de dificuldade: Difícil | Medida: 40 cm

MAteriAL

Balloon Amigo 2 bolas (50g) na cor Macaron (5795); 1 bola em cada uma 
das cores: Banana (784); Hierro (5794); ag. para crochê Pingouin de 2,5 
mm; , ag. de tapeçaria para os acabamentos; 1 par de olhos nº 9 com 
travas de segurança; fibra para enchimento.

POntOs eMPregAdOs e ABreviAturAs

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. = 
carreira(s); corr. = correntinha(s); dim.= diminuição(s)= 2 p. fechados 
juntos; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.a. = p. alto; p.a.d. = p. alto duplo; 
p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 

5 bolas 50 g

2,5 mm
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execuçÃO

Unhas (faça 3 para cada pata sem cortar o fio) 
Com a cor Banana, faça anel mágico e trab. as carr. em 5 p.b. ate 
completar a 7ª carr., formando tubinhos
Obs.: fazer as unhas e na terceira não cortar o fio, pois vamos uni-las.
Una as unhas dando a volta da seguinte forma:2p.b., 5p.b., 2p.b., 5p.b. 
(total de 14 p.)
Com a cor para Macaron, trab. 14 em p.b. 
2ª carr: 1p.b. e 1aum. (21 p.)
3ª a 40ª carr: trab. somente p.b. (21 p.)

cabeça/corpo 
Com a cor Macaron trab. 
1ª carr.: 10 corr., 8p.b., 4p.b. na última corr., 7p.b., 3p.b. na última cor. (22 p.)
2ª carr.:  1 aum., 7 p.b., 4 aum., 7 p.b., 3 aum. (total de 30 p.)
3ª carr.: 1 p.b. e 1 aum., 7 p.b., 1 p.b. e 1 aum. por 4x, 7p.b., 1p.b. e 1aum. 
por 3x (38 p.)
4ª carr.: 2 p.b. e 1 aum., 7 p.b., 2 p.b. e 1 aum. por 4x, 7 p.b., 2 p.b. e 1 aum. 
por 3x (46 p.)
5ª carr.: 3 p.b. e 1 aum., 7 p.b., 3 p.b. e 1 aum por 4x, 7p.b., 3p.b. e 1aum por 
3x (54 p.)
6ª carr.: 4 p.b. e 1 aum, 7 p.b., 4 p.b. e 1 aum por 4x, 7 p.b., 4 p.b. e 1aum 
por 3x (62 p.)
7ª-21ª carr.: somente p.b. (62 p.)
22ª carr.: 4 p.b. e 1 dim., 7 p.b., 4 p.b. e 1 dim. por 4x, 7 p.b., 4 p.b. e 1 dim. 
por 3x (54p.)
23ª carr.: 3 p.b. e 1 dim., 7 p.b., 3 p.b. e 1 dim. por 4x, 7 p.b., 3 p.b. e 1 dim. 
por 3x (46 p.)
24ª carr.: 2 p.b. e 1 dim., 7 p.b., 2 p.b. e 1 dim. por 4x, 7 p.b., 2 p.b. e 1 dim. 
por 3x (38p.)
25ª carr.: 1 p.b. e 1 dim., 7 p.b., 1 p.b. e 1 dim. por 4x, 7 p.b., 1 p.b. e 1 dim. 
por 3x (30 p.)
26ª carr.: 1 dim., 7 p.b., 4 dim., 7 p.b., 3 dim. (22 p.)
Coloque o enchimento
27ª carr.: 1 p.b. e 1 aum. (33 p.)
28ª carr.: 2p.b. e 1aum. (44 p.)
29ª carr.: 3 p.b. e 1 aum. (55 p.)
30ª – 55ª carr.: somente p.b. (55 p.)
56ª carr.: 3 p.b. e 1 dim. (44 p.)
57ª carr.: 2 p.b. e 1 dim. (33 p.)
58ª carr.: 1 p.b. e 1 dim. (22 p.)
59ª carr.: faça diminuições até fechar

rosto (cor Banana)
1ª carr.: 11 corr., 9 p.b., 5 p.b. na última corr., 8 p.b., 4 p.b. na última corr. 
(26 p.)
2ª carr.: 1 aum., 8 p.b., 5 aum., 8 p.b., 4 aum. (36 p.)
3ª carr.: 1 p.b. e 1 aum., 8 p.b., 1 p.b. e 1 aum. por 5x, 8 p.b., 1 p.b. e 1 aum. 
por 4x (46 p.)
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4ª carr.: somente p.b. (46 p.)
5ª carr.: 2 p.b. e 1 aum., 8 p.b., 2 p.b. e 1 aum. por 5x, 8 p.b., 2 p.b. e 1 aum. 
por 4x (56 p.)
6ª carr.: somente p.b. (56 p.)
7ª carr.: 3 p.b. e 1 aum., 8 p.b., 3 p.b. e 1 aum. por 5x, 8 p.b., 3 p.b. e 1 aum. 
por 4x (66 p.)

Olhos (cor hierro)
1ª carr.: inicie com 5 corr., 3p.b., 4p.b. na última corr., 2p.b., 3p.b. na 
última corr. (12 p.)
2ª carr.: 1 aum., 2 p.b., 4 aum., 2 p.b., 3 aum. (20 p.)

Focinho (cor hierro) 
Faça um anel mágico, 2 corr., 1 p.a., 2 p.a.d., 2 p.a., 1 corr., 1 p.a.d., 1 corr., 
2 p.a., 2 p.a.d., 1 p.a., 2 corr., 1p.bx.
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BOnecA isA - BALLOON AMIGO
                                             
Por Rosely Biolada para Ateliê Pingouin

MAteriAL

Balloon Amigo: 1 nov. (50g) nas cores: Itaparica (5208) e Red Night 
(5362); Balloon: 1 nov. (100g) na cor Dark Jeans (9510); Bella Fashion: 1 
nov. (150g) na cor Mandarim (210) e na cor Preto (100); New Pérola: 1 nov. 
(100g) na cor Preto (100); ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm e ag. de 
tricô Pingouin de 3,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; pares de 
olhos de segurança;
2 botõezinhos; fibra para enchimento;1 bastão de cola quente para usar 
como suporte para a cabeça.
 
POntOs eMPregAdOs e ABreviAturAs

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. = 
carreira(s); corr. = correntinha(s); dim.= diminuição(s)= 2 p. fechados 
juntos; m. = meia; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.a. = p. alto; p.b. = p. 
baixo; p. bx. = p. baixíssimo; t. = tricô; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a*
barra 1/1 = *1t., 1m.*

6 nov.

3,5  mm

2,5 mm
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P. de leques:
1ª carr.: (1p.a., 2 corr., 1p.a.) em cada p. de base
2ª carr.: (2 p.a., 2 corr., 2 p.a.) em cada espaço de 2 corr. da carr. anterior
Repetir a carr. 2 até o comprimento desejado.
 
execuçÃO
 
cabeça e corpo:
Iniciando pela cabeça com a cor Itaparica e ag. de crochê 2,5mm 
trabalhe:
1ª carr.: anel mágico, 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (24 p.)
5ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
6ª carr.: *4 p.b., 1 aum.* (36 p.)
7ª – 14ª carr.: em p.b. (36 p.)
Coloque os olhos entre a 9ª e a 10ª carr. com 4 p. de distância entre eles.
Dica: conte os pontos antes de colocar os olhos.
15ª carr.: *4 p.b., 1 dim.* (30 p.)
16ª carr.: em p.b. (30 p.)
17ª carr.: *3 p.b., 1 dim.* (24 p.)
18ª carr.: *2 p.b., 1 dim.* (18 p.)
19ª carr.: em p.b. (18 p.)
20ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (12 p.)
Coloque enchimento e o bastão de silicone.
21ª – 24ª carr.: em p.b. (12 p.)
Coloque enchimento.
25ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
26ª carr.:*2 p.b., 1 aum.* (24 p.)
27ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
Coloque enchimento e deixe o pescoço bem durinho.
28ª carr.:  em p.b. (30 p.)
29ª carr.: *4 p.b., 1 aum.* (36 p.)
Coloque enchimento.
30ª – 32ª carr.: em p.b. (36 p.)
33ª carr.: *4 p.b., 1 dim.* (30 p.)
34ª – 36ªcarr.: em p.b. (30 p.)
37ª carr.: *3 p.b., 1 dim.* (24 p.)
38ª – 41ª carr.: em p.b. (24 p.)
42ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
Coloque enchimento.
43ª carr.: em p.b. (30 p.)
44ª carr.: *4 p.b., 1 aum.* (36 p.)
45ª e 46ª carr.: em p.b. (36 p.)
47ª carr.: *5 p.b., 1 aum.* (42 p.)
48ª e 49ª carr.: em p.b. (42 p.)
Coloque enchimento.
50ª carr.: *6 p.b., 1 aum.* (48 p.)
51ª e 52ª carr.: em p.b. (48 p.)
53ª carr.: *7 p.b., 1 aum.* (54 p.)
54ª e 55ª carr.: em p.b. (54 p.)
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56ª carr.: *8 p.b., 1 aum.* (60 p.)
Arremate e coloque enchimento.
Deixe a espera sem costurar.
 
Braços:
Dica: coloque o enchimento a cada 15 carreiras.
1ª carr.: anel mágico, 7 p.b. no anel (7 p.)
2ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (10 p.)
3ª - 46ª carr.: em p.b. (10 p.)
Acabe de encher, arremate, junte as duas partes e feche.
 
Pés e Pernas:
Com a cor Red Night (sapatinho) e ag. de crochê 2,5 mm trabalhe:
1ª carr.: anel mágico, 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª – 7ª carr.: em p.b. (12 p.)
Troque para a cor Itaparica e continue.
8ª – 20ª carr.: em p.b. (12 p.)
21ª carr.: 1 aum., 11 p.b. (13 p.)
22ª – 26ª carr.: em p.b. (13 p.)
Coloque o enchimento.
27ª carr.: 1 aum., 12 p.b. (14 p.)
28ª – 30ª carr.: em p.b. (14 p.)
Coloque enchimento.
31ª carr.: 1 aum., 13 p.b. (15 p.)
32ª – 35ª carr.: em p.b. (15 p.)
36ª carr.: 1 aum., 14 p.b. (16 p.)
37ª – 40ª carr.: em p.b. (16 p.)
Coloque enchimento.
41ª carr.: 1 aum., 7 p.b., 1 aum., 7 p.b. (18 p.)
42ª – 45ª carr.: em p.b. (18 p.)
46ª carr.: 1 aum., 8 p.b., 1 aum., 8 p.b. (20 p.)
47ª – 49ª carr.: em p.b. (20 p.)
50ª carr.: 1 aum., 9 p.b., 1 aum., 9 p.b. (22 p.)
51ª - 54ª carr.: em p.b. (22 p.)
Coloque enchimento.
55ª carr.: 1 aum., 10 p.b., 1 aum., 10 p.b. (24 p.)
56ª – 58ª carr.: em p.b. (24 p.)
Arremate.
Costure as pernas e corpo juntos, fechando tudo ao mesmo tempo.
 
cabelos:
Usando o fio New Pérola corte fios com 50 cm, dobre ao meio e costure 
centralizando no alto da cabeça começando acima da testa, dando alguns 
pontos perto do pescoço. Faça um coque e prenda no alto da cabeça.
 
roupinhas em tricô
cropped de tricô:
Com Balloon Amigo na cor Red Night e ag. de tricô 3,5 mm monte 20p. e 
faça 4 carr. em barra 1/1.
5ª carr.: 3m., laç., 1m., laç., 2m., laç., 1m., laç., 6m., laç., 1m., laç., 2m., 
laç., 1m., laç., 3m.
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6ª carr. e todas do avesso: em t.
7ª carr.: 4m., laç., 1m., laç., 4m., laç., 1m., laç., 1t. tirar 2 p. na frente do 
trabalho, numa ag. auxiliar, fazer 2m., voltar os 2p. e trab. em m., 2m., 1 t., 
laç., 1m., laç., 4m., laç., 1m., laç., 4m.
9ª carr.: 5m., laç., 1m., laç., 6m., laç., 1m., laç., 1m., 1t., 6m., 1t., 1m., laç., 
1m., laç., 6m., laç., 1m., laç., 5m.
11ª carr.: 6m., laç., 1m., laç., 8m., laç., 1m., laç., 2m., 1t., 2m., tirar 2p. 
numa ag. auxiliar atrás do trabalho, fazer 2m., voltar os dois p. e trab. em 
m., 1t., 2m.,  laç., 1m., laç., 8m., laç., 1m., laç., 6m.
13ª carr.: 7m., arrematar 12p., fazer 14p., arrematar 12p. fazer 7m.
15ª a 17ª carr.: trab. seguindo os pontos.
Arremate.
Pregue o botão nas costas.
 
calça em tricô:
Com o fio Balloon na cor Dark Jeans e ag. de tricô 3,5 mm monte 24 p. 
e trabalhe em p. jersey por 21 cm e deixe em espera. Faça a outra perna 
igual. Junte as duas pernas e trabalhe por mais 5,5 cm. Mude para a 
barra 1/1 e arremate. Feche a calça e faça um cordão de correntinhas de 
crochê para passar na cintura,
 
roupinhas de crochê
saia em crochê:
Com Bella Fashion na cor Preto e ag. de crochê 2,5 mm, faça 30 corr. e 
trab.
1ª carr.: 29 p.a.
2ª carr.: *3 p.a., 1 aum.*
3ª – 7ª carr.: trab. p. de leques em carr. circulares (22 leques no total)
Faça um cordão de corr. de crochê e passe pela cintura.
Cropped de crochê: faça 29 corr. mais 3 para subir
1ª carr.: 5p.a. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 3 p.a. (1 p.a., 1 
corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 9 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. 
de base, 3 p.a. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 5 p.a.
 
2ª carr.: 6 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 5 p.a., (1 p.a., 1 
corr., 1 p.a. no mesmo p. de base, 11 p.a. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo 
p. de base, 5 p.a., (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 6p.a.
 
3ª carr.: 7 p.a., (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 7 p.a. (1p.a., 1 
corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 13 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo 
p. de base,7 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 7p.a.
 
4ª carr.: 8 p.a., 2 corr., pule 10 p., faça 15 p.a., pule 10 p., 2 corr., 8 p.a.
5ª - 7ª carr.:  37 p.a. 
Arremate.
Pregue o botão nas costas.
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cArneirO e BALÕes nO
BAstidOr - BALLOON AMIGO

       
Por Ateliê Pingouin

TAMANHO: 23 x 16 cm (carneiro em pé)

MAteriAL

Balloon Amigo, 1 nov. (50 g) em cada cor: Branca (002), Steal (1819), 
Sonho (377), Positano (2630), Piscine (9545) e Gameleira (5213); ag. de 
crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. de tricô Pingouin nº 5; ag. de tapeçaria 
para os acabamentos; fibra para enchimento; 2 pares de botões pretos 
com 7 mm para os olhos; 2 pares de botões bege com 10 mm; bastidor de 
madeira com 23 cm de diâmetro; pistola e bastão de cola quente.

POntOs eMPregAdOs e ABreviAturAs

ag. = agulha(s); nov. = novelo(s); carr. = carreira(s); p. = ponto(s); x = 
vezes; aum. = trab. 2 p. no mesmo p. de base; dim. = pegar a alça da frente 

6 nov. 50 g

2,5 mm

5  mm
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dos 2 próximos p. e trab. 1 pb; corr. = correntinha(s); pb = ponto baixo; pbx 
= ponto baixíssimo; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* = repita de *a*; anel 
mágico invertido = com a ag. de tapeçaria, alinhave as alças das frente dos 
p., puxe para fechar e arremate; m. = meia; m. torcido = m. pegando por 
trás;
t. = tricô; laç. = laçada; p.m. = direito em m., avesso em t.; aum. = faça uma 
laç. e na carr. seguinte trab. essa laç. em m. torcido.

execuçÃO

cabeça:
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. 6x (36 p.);
da 7ª até 10ª carr.: 36 pb;
11ª carr.: *4 pb, 1 dim.*, rep. 6x (30 p.);
12ª e 13ª carr.: 30 pb;
14ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.);
da 15ª até 17ª carr.: 24 pb;
18ª carr.: mude para a cor Branca, 24 pb;
19ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
da 20ª até 23ª carr.: 30 pb;
24ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.);
25ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.); encha com fibra;
26ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.);
27ª carr.: 6 dim. (6 p.). Arremate com anel mágico invertido.

Orelhas (2x):
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 2x (14 p.);
da 4ª até 8ª carr.: 14 pb;
9ª carr.: 7 pb laçando 1 p. da frente e 1 p. de trás. Arremate deixando fio 
para costurar.
Faça 2 peças.

Olhos (2x):
Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais 
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb; 
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.). Arremate deixando fio para costurar.
Faça 2 peças.

corpo:
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Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais 
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. 6x (36 p.);
7ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 6x (42 p.);
da 8ª até 18ª carr.: 42 pb;
19ª carr.: *5 pb, 1 dim.*, rep. 6x (36 p.);
20ª e 21ª carr.: 36 pb;
22ª carr.: *4 pb, 1 dim.*, rep. 6x (30 p.);
23ª carr.: 30 pb;
24ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.);
25ª carr.: 24 pb;
26ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.);
27ª carr.: 18 pb. Arremate deixando fio para costurar e encha com fibra.

Pernas (2x):
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª e 6ª carr.: 24 pb;
7ª carr.: 6 pb, 6 dim., 6 pb (18 p.);
8ª carr.: 6 pb, 3 dim., 6 pb (15 p.);
9ª carr.: 5 pb, 3 dim., 4 pb (12 p.); encha com fibra;
da 10ª até 28ª carr.: 12 pb; encha com fibra;
29ª carr.: 6 pb laçando 1 p. da frente e 1 p. de trás. Arremate deixando fio 
para costurar.
Faça 2 peças.

Braços (2x):
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª e 5ª carr.: 18 pb;
6ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.); encha com fibra;
da 7ª até 22ª carr.: 12 pb; encha com fibra;
23ª carr.: 6 pb laçando 1 p. da frente e 1 p. de trás. Arremate deixando fio 
para costurar.
Faça 2 peças.

Balões:
Com a cor Gameleira, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. 
espirais de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
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2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: 18 pb;
5ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24p.);
da 6ª até 11ª carr.: 24 pb;
12ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.); encha com fibra;
13ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.);
14ª carr.: 12 pb;
15ª carr.: 6 dim. (6 p.);
16ª carr.: 6 aum. (12 p.). Arremate deixando um fio longo.
Faça mais 1 peça em cada cor, Piscine e Positano.

casaco de tricô:
Com a cor Piscine, monte 29 p. na ag. para tricô e trab. do seguinte modo:
1ª carr.: 1 t., *1 m., 1 t.*, rep. de * a * 14x;
2ª carr.: 1 m., *1 t., 1 m.*, rep. de * a * 14x;
3ª carr.: 2 t., 3 m., 2 t., laç., 1 m., laç., 2 m., laç., 1 m., laç., 3 m., 1 t., 3 m., 
laç., 1 m., laç., 2 m., laç., 1 m., laç., 2 t., 3 m., 2 t. (total 37 p.);
4ª carr.: 2 t., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 m., 8 t., 3 t., 
derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 1 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 
primeiros, 8 t., 2 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 t.;
5ª carr.: 2 t., 1 m., laç., 1 m., 3 t., laç., 1 m., laç., 4 m., laç., 1 m., laç., 1 t., 1 m., 
laç., 1 m., aum., 1 t., aum., 1 m., laç., 1 m., 1 t., laç., 1 m., laç., 4 m., laç., 1 m., 
laç., 3 t., 1 m., laç., 1 m., 2 t. (total 47 p.);
6ª carr.: 5 t., 3 m., 10 t., 1 m., 3 t., 3 m., 3 t., 1 m., 10 t., 3 m., 5 t.;
7ª carr.: 2 t., 3 m., 4 t., laç., 1 m., laç., 6 m., laç., 1 m., laç., 2 t., 3 m., aum., 
3 t., aum., 3 m., 2 t., laç., 1 m., laç., 6 m., laç., 1 m., laç., 4 t., 3 m., 2 t. (total 
57 p.);
8ª carr.: 2 t., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 4 m., 12 t., 2 m., 3 t., 
derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 5 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 
primeiros, 2 m., 12 t., 4 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 t.; 
9ª carr.: 2 t., 1 m., laç., 1 m., 5 t., coloque 10 p. à espera numa ag. auxiliar 
para a manga, 3 t., 1 m., laç., 1 m., aum., 5 t., aum., 1 m., laç., 1 m., 3 t., 
coloque 10 p. à espera numa ag. auxiliar para a outra manga, 5 t., 1 m., 
laç., 1 m., 2 t. (total 39 p.);
10ª carr.: 5 t., 8 m., 3 t., 7 m., 3 t., 8 m., 5 t.;
11ª carr.: 2 t., 3 m., 8 t., 3 m., aum., 7 t., aum., 3 m., 8 t., 3 m., 2 t. (total 41 
p.);
12ª e 16ª carr.: 2 t., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 8 m., 3 t., 
derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 9 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 
primeiros, 8 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 t.;
13ª e 17ª carr.: 2 t., 1 m., laç., 1 m., 8 t., 1 m., laç., 1 m., 9 t., 1 m., laç., 1 m., 
8 t., 1 m., laç., 1 m., 2 t.;
14ª, 18ª e 20ª carr.: 5 t., 8 m., 3 t., 9 m., 3 t., 8 m., 5 t.;
15ª e 19ª carr.: 2 t., 3 m., 8 t., 3 m., 9 t., 3 m., 8 t., 3 m., 2 t.;
21ª, 22ª e 23ª carr.: em t.. Arremate.
Monte 1 p. na ag. e retome os p. de uma manga trabalhando em m., monte 
um p. no final (total 12 p.). Trab. 6 carr. em p.m. e 3 carr. em t., arremate. 
Trab. a outra manga igual.
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Feche as mangas e pregue os botões.
Faça outro casaco igual com a cor Positano.

MOntAgeM

carneiro:
Costure a cabeça no corpo. Costure os braços logo abaixo da cabeça. 
Costure as pernas nas laterais da parte inferior do corpo. Dobre e costure 
as orelhas nas laterais da cabeça. Costure os olhos e pregue os botões.
Com a cor Sonho e a ag. de tapeçaria, borde o focinho.
Vista o casaco.

Balões:
Com a ag. de tapeçaria, passe o fio do balão para dentro da borda da 
abertura, passe por algum p. e volte o fio para fora.

AcABAMentO

Cole um carneiro no bastidor.
Cole os balões no bastidor de acordo com a foto.
Junte os fios dos balões e cole-os entre as mãos do carneiro.



18

cOeLhO LigeirinhO - BALLOON AMIGO
       
Por Siomara Morais para Ateliê Pingouin

MAteriAL

Balloon Amigo, 1 bola (50 g) em cada cor: Branca (002), Preta (100) e Surf 
(8508); Delicius (2288); Bottle (7693); ag. de crochê Pingouin de 2,5 mm; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; 1 par de olhos nº 10 com travas de 
segurança; fibra para enchimento.

POntOs eMPregAdOs e ABreviAturAs

p. = ponto(s); ag. = agulha(s); nov. = novelo(s); carr. = carreira(s); aum. 
= trab. 2 p. no mesmo p. de base; dim. = pegar a alça da frente dos 2 
próximos p. e trab. 1 pb; corr. = correntinha(s); pb = ponto baixo; pbx = 
ponto baixíssimo; mpa = meio p. alto; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* 
= rep. de *a*; x = vezes; anel mágico invertido = com a ag. de tapeçaria, 
alinhave as alças da frente dos p., puxe para fechar e arremate.

5 bolas 50 g

2,5 mm
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execuçÃO

Este é um padrão básico para o coelho. Use este padrão e personalize com 
suas cores e roupinhas.
Faça uma cenoura, alguns ovinhos e incremente seu coelhinho.

Pés (2x):
Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais 
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *11 pb, 1 aum.*, rep. 2x (26 p.);
6ª carr.: *12 pb, 1 aum.*, rep. 2x (28 p.);
7ª carr.: *13 pb, 1 aum.*, rep. 2x (30 p.);
da 8ª até a 11ª carr.: 30 pb;
12ª carr.: *13 pb, 1 dim.*, rep. 2x (28 p.);
13ª carr.: *12 pb, 1 dim.*, rep. 2x (26 p.);
14ª carr.: *11 pb, 1 dim.*, rep. 2x (24 p.);
15ª carr.: 24 pb; encha com um pouco de fibra;
16ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.);
17ª e 18ª carr.: 18 pb; encha com mais um pouco de fibra;
19ª carr.: *1 pb, 1 dim.* rep. 6x (12 p.);
20ª carr.: 6 dim. (6 p.); arremate com anel mágico invertido.
Faça 2 peças.

Pernas: (2x)
Com a cor Branca, faça 20 corr. deixando um fio longo no início, feche o 
círculo com 1 pbx laçando a 1ª corr. e trab. ao redor em carr. espirais de pb 
como segue:
da 1ª até a 23ª carr.: 20 pb;
24ª carr.: dobre o trabalho e feche pegando 1 p. da frente e 1 p. de trás do 
seguinte modo: 1 aum. em mpa, 8 mpa, 1 aum. em mpa (total 12 p.);
25ª carr.: trab. laçando as alças das corr. formadas pelos p. da carr. 
anterior do seguinte modo: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.); arremate.
Faça 2 peças.
Encha as pernas com fibra e costure-as nos pés.

corpo:
Com a cor Branca, trab. ao redor em carr. espirais de pb como segue:
1ª carr.: em uma das pernas, trab. 1 aum., 8 pb, 4 corr., na outra perna, 
trab. 8 pb, 2 aum., 8 pb, 4 pb nas corr., 8 pb, 1 aum. (total 44 p.);
2ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 12x, 8 pb (56 p.);
3ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 8x, 24 pb (64 p.);
4ª carr.: 1 dim., 36 pb, 1 dim., 24 pb (62 p.);
5ª carr.: 62 pb;
6ª carr.: 1 dim., 34 pb, 1 dim., 24 pb (60 p.);
7ª carr.: 60 pb;
8ª carr.: 1 dim., 32 pb, 1 dim., 24 pb (58 p.);
9ª carr.: 58 pb;
10ª carr.: 2 dim., 30 pb, 2 dim., 20 pb (54 p.);
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11ª carr.: 6 pb, *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x, 30 pb (48 p.);
12ª carr.: 48 pb;
13ª carr.: *6 pb, 1 dim.*, rep. 6x (42 p.);
14ª e 15ª carr.: 42 pb;
16ª carr.: *5 pb, 1 dim.*, rep. 6x (36 p.);
17ª carr.: 36 pb;
18ª carr.: *16 pb, 1 dim.*, rep. 2x (34 p.);
19ª carr.: *15 pb, 1 dim.*, rep. 2x (32 p.);
20ª carr.: *14 pb, 1 dim.*, rep. 2x (30 p.);
21ª carr.: *13 pb, 1 dim.*, rep. 2x (28 p.);
22ª carr.: *12 pb, 1 dim.*, rep. 2x (26 p.);
23ª carr.: *11 pb, 1 dim.*, rep. 2x (24 p.);
da 24ª até a 27ª carr.: 24 pb; encha com mais um pouco de fibra;
28ª carr.: *1 mpa, 1 dim. em mpa* rep. 6x (12 p.); arremate deixando um fio 
longo para costurar.

cabeça:
Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais 
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. 6x (36 p.);
7ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 6x (42 p.);
8ª carr.: *6 pb, 1 aum.*, rep. 6x (48 p.);
da 9ª até a 12ª carr.: 48 pb;
13ª carr.: *7 pb, 1 aum.*, rep. 6x (54 p.);
da 14ª até a 16ª carr.: 54 pb;
17ª carr.: *8 pb, 1 aum.*, rep. 6x (60 p.);
18ª carr.: *9 pb, 1 aum.*, rep. 6x (66 p.);
19ª e 20ª carr.: 66 pb;
21ª carr.: *9 pb, 1 dim.*, rep. 6x (60 p.);
22ª carr.: *8 pb, 1 dim.*, rep. 6x (54 p.);
23ª carr.: *7 pb, 1 dim.*, rep. 6x (48 p.);
24ª carr.: *6 pb, 1 dim.*, rep. 6x (42 p.);
25ª carr.: *5 pb, 1 dim.*, rep. 6x (36 p.);
Marque com alfinete a posição para os olhos entre as carr. 23 e 24 
com 14 p. de distância. Passe um pedaço do fio branco nas marcações 
com as pontas do fio no lado de dentro da cabeça, amarre para afundar 
ligeiramente o lado direito, faça um nó para prender bem o fio. Coloque os 
olhos e as travas.
26ª carr.: *4 pb, 1 dim.*, rep. 6x (30 p.);
27ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.), encha com um pouco de fibra;
28ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.);
29ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.), encha com mais um pouco de fibra;
30ª carr.: 6 dim. (6 p.); arremate com anel mágico invertido.
Dica: encha bem firme a cabeça e o corpo, para que, ao costurar, a cabeça 
se mantenha firme.
Costurar a cabeça no corpo do coelho.
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Braços (2x):
Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais 
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
da 4ª até a 8ª carr.: 18 pb;
9ª carr.: 1 dim., 16 pb (17 p.);
10ª carr.: 2 dim., 13 pb (15 p.);
da 11ª até a 26ª carr.: 15 pb;
27ª carr.: 1 dim., 13 pb (14 p.); 
da 28ª até a 33ª carr.: 14 pb, encha com um pouco de fibra;
34ª carr.: dobre o trabalho e feche com 7 pb pegando 1 p. da frente e 1 p. 
de trás; arremate deixando um fio longo para costurar.
Faça 2 peças.

Orelhas (2x):
Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais 
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: 12 pb;
4ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
5ª e 6ª carr.: 18 pb;
7ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 3x (21 p.);
da 8ª até a 32ª carr.: 21 pb;
33ª carr.: *5 pb, 1 dim.*, rep. 3x (18 p.); 
24ª e 35ª carr.: 18 pb;
36ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.).
Dobre o trabalho e feche com 6 pb pegando 1 p. da frente e 1 p. de trás; 
arremate deixando um fio longo para costurar.
Faça 2 peças.

Montagem:
Costure as pernas, os braços e as orelhas.
  
Acabamento:
Com a cor Branca, faça um pompom pequeno para formar o rabo.
Com a cor Preta, borde o focinho.

roupinha
Com a cor Surf, faça 36 correntes e trabalhe por 3 carreiras vai e volto em 
pb, arremate deixando um fio longo para costurar (fazer duas peças).

Com a cor Surf, faça 56 correntes e trabalhe em carreiras vai e vem, com 1 
corrente para virada do trabalho.
2ª carr.: 12 mpa, (aum. em mpa, 2mpa) x 8, 12 mpa (56) 
3ª carr.: 12 mpa , (aum. em mpa, 3 mpa) x 8, 12 mpa (64)
4 e 5ª carr.: 64 mpa
6ª carr.: 12mpa, 2 dim. em mpa, 32 mpa, 2 dim. em mpa, 12 mpa, 
arrematar.
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Puxar 16 pontos centrais e subir a parte da frente do macacão na altura 
à sua escolha. Na última carr., fazer uma diminuição de cada ponta para 
arredondar o final, finalizar e cortar o fio.
Fazer o bolsinho da frente com 8 correntes, subindo mais ou menos 4 
carreiras e arrematar.  Ao costurar na frente da roupinha o bolsinho, 
não costurar esticado rente à peça, costurar mais próximo para criar um 
bolsinho mais aberto.
Costurar o macacão vestindo o coelhinho, porém descer a costura até 
o rabinho. Não costurar até o final, mantendo o pompom para fora da 
roupinha, através da abertura que irá ficar na peça.
Pegar as duas peças reservadas e costurá-las na perna do macacão, 
fechar um pouco a abertura do rabinho para um melhor acabamento na 
costura.

cenoura

Com a cor Delicious faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais 
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 6 pb;
3ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
4 e 6 ª carr.: 12 pb;
7ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
8ª e 12ª carr.: 18 pb;
13ª carr.: *1 pb, 1 dim*, rep. 6x (12 p.));
14ª carr.: 6 dim. (6 p.); arremate com anel mágico invertido.

Folhas na cor verde Bottle, fazer 10 corr, voltar trabalhando 3 pontos 
baixíssimos, erguer 4 correntes e voltar com 3 pontos baixos prendendo 
o último na base da primeira corrente erguida, erguer mais 4 correntes 
e voltar com 3 pontos baixos prendendo na base da primeira corrente 
erguida e arrematar. Faça 3 e costure na cenoura.
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LeOAZinhA - BELLA

Por Lucélia Machado para Ateliê Pingouin
 
 
MAteriAL

Bella (150g), 1 nov. (150g) nas seguintes cores: Ipê (204),  Jerimum 
(2234), Yellow (229), Fash (8300) e Branco (002); ag. para crochê Pingouin 
de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 2 mini botões pretos 
para os olhos; fibra para enchimento

POntOs eMPregAdOs e ABreviAturAs

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p.b. no mesmo p. de base; carr. = 
carreira(s); corr. = correntinha(s); dim.= diminuição(s)= 2 p.b. fechados 
juntos; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; 
trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 

5 bolas 150 g

2,5 mm
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execuçÃO

cabeça
com a cor Ipê faça um anel mágico e trab. em espiral, marcando o início de 
cada volta para facilitar:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (24 p.)
5ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
6ª carr.: *4 p.b., 1 aum.* (36 p.)
7ª carr.: *5 p.b., 1 aum.* (42 p.)
8ª carr.: *6 p.b., 1 aum.* (48 p.)
9ª à 15ª carr.: em p.b.
16ª carr.: *6 p.b., 1 dim.* (42 p.)
17ª carr.: *5 p.b., 1 dim.* (36 p.)
18ª carr.: *4 p.b., 1 dim.* (30 p.)
19ª carr.: *3 p.b., 1 dim.* (24 p.)
20ª carr.: *2 p.b., 1 dim.* (18 p.)
21ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (12 p.)
Coloque o enchimento.
22ª carr.: 6 dim.

Olhos
com a cor Branco faça um anel mágico e trab. em espiral: 
1ª carr.: 6 p.b. no anel
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.) 
Arremate. Faça outro igual. Pregue o mini botão e prenda-os ao rosto.

Focinho
trab. em espiral ao redor da corr. de base. Com a cor Yellow faça 4 corr. de 
base e trab. seguindo o gráfico. Prenda-o no rosto e borde nariz e boca com 
a cor Jerimum.

Juba
com a cor Jerimum faça 45 corr. e trab. em carr. de ida e volta: 
1ª e 2ª carr. em p.b. 
3ª carr.: *3 p.a. no próximo p. de base, pule 1 p., 1 p.b. no próximo
p., 1 corr.*.
Arremate. Prenda ao redor do rosto com pequenos pontos.

Orelhas
com a cor Ipê faça um anel mágico e trab. em espiral:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª e 5ª carr.: em p.b.
6ª carr.: *1 p.b., 1 dim* (12 p.)
Dobre.
Faça a parte interna com a cor Jerimum: faça um anel mágico e trab. 8 
p.b.. Arremate e prenda no centro da orelha com pequenos pontos.
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Lacinho
com a cor Flash faça um anel mágico e trab.: (3 corr., 4 p.a., 3 corr., p.bx.) 2 
vezes. Puxe o fio, aperte bem e arremate. Prenda no cabeça.

corpo
trab. em espiral, de forma oval ao redor da corr. de base. Com a cor Ipê 
faça 10 corr. de base e trab. seguindo o gráfico até a 5ª carr. e continue do 
seguinte modo:
6ª à 12ª carr.: em p.b.
13ª carr.: 3 p.b., 1 dim., 7 p.b., (3 p.b., 1 dim.) 4 vezes, 7 p.b., (3 p.b., 1 dim.) 
3 vezes
14ª carr.: 2 p.b., 1 dim., 7 p.b., (2 p.b., 1 dim.) 4 vezes, 7 p.b., (2 p.b., 1 dim.) 
3 vezes
15ª carr.: 1 p.b., 1 dim., 7 p.b., (1 p.b., 1 dim.) 4 vezes, 7 p.b., (1 p.b., 1 dim.) 
3 vezes.
Faça dim. em todos os pontos. Coloque o enchimento um pouco antes de 
fechar. Continue com as dim. até fechar.

Patas
com a cor Ipê faça um anel mágico e trab. em espiral:
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.)
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (24 p.)
5ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
6ª carr.: (3 p.b., 1 dim.), 4 vezes, 10 p.b. (26 p.)
7ª carr.: (2 p.b., 1 dim.), 4 vezes, 10 p.b. (22 p.)
8ª carr.: (1 p.b., 1 dim.), 4 vezes, 10 p.b. (18 p.)
9ª carr.: 4 dim., 10 p.b. (14 p.)
10ª à 15ª carr.:  enchimento.
16ª carr.: 7 dim. (7 p.)
Arremate deixando um fio longo para a costura. Faça mais 3 iguais e 
prenda-os ao corpo.

rabo
com a cor Jerimum faça um anel mágico e trab. em espiral:
1ª carr.: 4 p.b. no anel (4 p.)
2ª carr.: em p.b.
3ª carr.: aum. em todos os p. (8 p.)
4ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (12 p.)
5ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (16 p.)
6ª carr.: em p.b.
7ª carr.: *2 p.b., 1 dim.* (12 p.)
8ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (8 p.)
Vá colocando o enchimento.
Mude para a cor Ipê e trab. 11 carr. em p.b. e arremate. Coloque o restante 
do enchimento e prenda no corpo.
Corte alguns fios na cor Jerimum
e prenda-os na ponta do rabo.
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MóBiLe nuveM BrAncA
BALLOON AMIGO                     

Por Ateliê Pingouin

MAteriAL

Balloon Amigo, 2 bola (50 g) na cor Branco (002), 1 nov. em cada cor: 
Piscine (9545), Nautical (7535); ag. de crochê Pingouin de 3 mm, ag. de 
tapeçaria para os acabamentos, fibra para enchimento, fio de nylon 0,3 
mm, argola com 2,5 cm.

POntOs eMPregAdOs e ABreviAturAs

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); aum. = trab. 2 p. no mesmo p.; dim. = 
pegar a alça da frente dos 2 próximos p. e trab. 1 pb; pb = ponto baixo; 
trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

4 bolas 50 g

3 mm
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execuçÃO

A nuvem é formada pela união de gomos de tamanhos variados. 

gomo tamanho 1:
Com a cor Branco faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª, 7ª e 8ª carr.: 30 pb. Arremate.
Faça 7 peças.

gomo tamanho 2:
Com a cor Branco faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. 6x (36 p.);
7ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 6x (42 p.);
8ª e 9ª carr.: 42 pb. Arremate.
Faça 18 peças.

gomo tamanho 3:
Com a cor Branco faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. 6x (36 p.);
7ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 6x (42 p.);
8ª, 9ª e 10ª carr.: 42 pb. Arremate.
Faça 10 peças.

gotas:
Com a cor Piscine faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de 
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
da 6ª até 12ª carr.: 30 pb;
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13ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.);
14ª e 15ª carr.: 24 pb;
16ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.); 
17ª e 18ª carr.: 18 pb; encha com fibra;
19ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.);
20ª e 21ª carr.: 12 pb;
22ª carr.: 6 dim. (6 p.);
Feche com um anel mágico invertido.
Faça 3 peças com a cor Piscine e 2 peças com a cor Nautical.

Montagem:
Costure os gomos distribuindo as peças de acordo com o esquema. 
Comece pelo centro.
Encha com fibra antes de costurar o último gomo.

Acabamento:
Prenda as gotas em fios de nylon e prenda na nuvem.
Com a cor Nautical trab. uma carr. de pb ao redor da argola.
Prenda o fio de nylon na nuvem e na argola.



30

sAc 0800 0123777
Segunda a sexta,
das 8h às 12h e das 13h às 17h30

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
11 99986-3998 | 11 99935-7314
www.pingouin.com.br

fiospingouin

Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes à base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitida a limpeza a úmido profissional.


