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HALLOWEEN 



VOCÊ PRECISA DE

Agulha de crochê 2.5mm ou 3.0mm
Fio Bella Fashion nas cores Mandarin (210) e Roleta (4420)
Tesoura
Agulha de tapeçaria
Enchimento
Cola quente

LEGENDA

pbx = ponto baixíssimo
pb = ponto baixo
pt = ponto
aum = aumento
dim = diminuição

Abóbora
 
1) Círculo mágico com 6 pts.
2) Aumento em todos os pts (12)
3) *1 pb, 1 aum*  x 6 (18)
4) *2 pb, 1 aum* x 6 (24)
5) *3 pb, 1 aum* (30)
6) *4 pb, 1 aum* (36)  
7) *5 pb, 1 aum* (42) 
8) *6 pb, 1 aum* (48)     
9 a 16) pb em toda volta
17)  *6pb, 1 dim* x 6 (42)
18)  *5 pb, 1 dim* x 6 (36) 
19)  *4 pb, 1 dim* x 6 (30) 
20)  *3 pb, 1 dim* x 6 (24) 
21)  *2 pb, 1 dim* x 6 (18) 
22)  *1 pb, 1 dim* x 6 (12) 
23 ) Dim em toda volta (6) 
24) Coloque o enchimento e feche
 
Deixe um fio grande e passe para a parte de baixo da abóbora com agulha 
de tapeceiro.
Para formar os gomos, passe pelos pontos alternados das carreiras de 
aumento (imagem 1)  e dê uma leve apertada (imagem 2) , isso fará com 
que o fruto ganhe formato (imagem 3) . 
 
Chapéu
 
1) Círculo mágico com 4 pts
2) Pb em toda volta
3) 1 pb, 1 aum (6)
4)  Pb em toda volta
5)  1 pb, 1 aum (9)
6)  2pb, 1 aum (12)
7)  3pb, 1 aum (15)
8 a 10 ) Pb em toda volta  
11) BLO em todos os pontos
7) Aum em todos os pts (30)
8) *2pb, 1 aum* (42)
Arremate com pbx
 
Você pode usar olhos com trava ou mesmo bordar 2 olhos em formato de 
triângulo e uma boca sorridente. Deixe a imaginação voar :)

2,5 ou 3 mm2 nov. 200 g

ABÓBORA COM
CHAPÉU DE BRUXA

BELLA FASHION
POR FABIANA DEZIDERIO



VOCÊ PRECISA DE

Agulha de crochê 2.5mm ou 3.0mm
Fio Bella Fashion nas cores Mandarin (210) e Roleta (4420)
Tesoura
Agulha de tapeçaria
Enchimento
Cola quente

LEGENDA

pbx = ponto baixíssimo
pb = ponto baixo
pt = ponto
aum = aumento
dim = diminuição

Abóbora
 
1) Círculo mágico com 6 pts.
2) Aumento em todos os pts (12)
3) *1 pb, 1 aum*  x 6 (18)
4) *2 pb, 1 aum* x 6 (24)
5) *3 pb, 1 aum* (30)
6) *4 pb, 1 aum* (36)  
7) *5 pb, 1 aum* (42) 
8) *6 pb, 1 aum* (48)     
9 a 16) pb em toda volta
17)  *6pb, 1 dim* x 6 (42)
18)  *5 pb, 1 dim* x 6 (36) 
19)  *4 pb, 1 dim* x 6 (30) 
20)  *3 pb, 1 dim* x 6 (24) 
21)  *2 pb, 1 dim* x 6 (18) 
22)  *1 pb, 1 dim* x 6 (12) 
23 ) Dim em toda volta (6) 
24) Coloque o enchimento e feche
 
Deixe um fio grande e passe para a parte de baixo da abóbora com agulha 
de tapeceiro.
Para formar os gomos, passe pelos pontos alternados das carreiras de 
aumento (imagem 1)  e dê uma leve apertada (imagem 2) , isso fará com 
que o fruto ganhe formato (imagem 3) . 
 
Chapéu
 
1) Círculo mágico com 4 pts
2) Pb em toda volta
3) 1 pb, 1 aum (6)
4)  Pb em toda volta
5)  1 pb, 1 aum (9)
6)  2pb, 1 aum (12)
7)  3pb, 1 aum (15)
8 a 10 ) Pb em toda volta  
11) BLO em todos os pontos
7) Aum em todos os pts (30)
8) *2pb, 1 aum* (42)
Arremate com pbx
 
Você pode usar olhos com trava ou mesmo bordar 2 olhos em formato de 
triângulo e uma boca sorridente. Deixe a imaginação voar :)



FEITO COM BELLA FASHION



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

Não utilizar alvejantes a base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitido a limpeza a úmido profissional.



SAC 0800 0123777
Segunda à Sexta
das 8h às 12h e das 13h as 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
www.pingouin.com.br
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