Pra fazer a imaginação

VOAR!

Bora amigurumizar :)

AVIADORA
BELLA ARTE
M IN I A M I G U R U M I C O L EÇÃO M ULH ER ES Q UE MA R CA R A M H ISTÓ R I A

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL
Fios sugeridos: BELLA ARTE 702; BELLA ARTE 1819;
BELLA ARTE 704; BELLA 2599; BELLA 4

5 nov. 100 g

3 mm

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento, agulha
de tapeceiro, tesoura, par de olhos com trava de segurança número 7mm.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
nov. = novelo(s); p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); a.m.=
anel mágico; corr.= corrente ; pbx = p. baixíssimo; pb = p. baixo; pa = p.
alto; aum = aumento; dm = diminuição.

EXECUÇÃO
Fazer toda peça com a mesma numeração de agulha mesmo que altere o
fio:

CABEÇA E CORPO
Começar pela cabeça Fio Bella Arte pele:
Carr.1: 6pb no A.M; Carr.2: aum *6 (12); Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18); Carr.4:
1aum e 2 pb* 6 (24); Carr. 5-11: Seguir pb (24); INSERIR OLHOS 2
carreiras para cima com 4 pontos de distância e bordar detalhes como
bochecha e sobrancelha; Carr.12: dm e 2pb *6 (18); Carr.13: dm e 1 pb*6
(12); COLOCAR ENCHIMENTO; Carr.14: pbx (12); TROCAR PARA COR
CINZA; Carr.15: pb na alça de fora - pode trocar de agulha nesta carreira
para 2.5 mm para facilitar a pegar os p.- (12); Carr. 16: 1aum e 1 pb * 6
(18); Carr. 17-18: Seguir pb (18); TROCAR PARA COR MARROM; Carr. 19:
pbx (18); Carr. 20: pegando as alças de dentro cinza, fazer 1aum e 2 pb *6
(24); Carr. 21-25: seguir pb (24); Carr. 26: pbx (24); Carr. 27: pegando as
alças de dentro, fazer 1 dm e 2 pb *6 (18); COLOCAR ENCHIMENTO; Carr.
28: 1dm e 1pb *6 (12); Carr. 29: dm *5 e arrematar.

CABELO
Fio Bella verde ou da cor que preferir :
Carr.1: 7pb no A.M; Carr.2: aum *7 (14); Carr.3: 1aum e 1 pb * 7 (21); Carr.4:
1aum e 2 pb* 7 (28); Carr. 5-11 : seguir pb(28); Carr. 10: 2 pbx/subir 4 corr.
e fazer 3 pa em cada p. para formar o cacho do cabelo/fechar com pbx no
mesmo ponto inicial/seguir 8 pb/ fazer cachos: 4 corr, 3 pa em cada p.,
fechar com pbx no mesmo ponto inicial e seguir 2pb. - FAZER 7 CACHOS
AO TOTAL- 2 pbx e arrematar deixando cerca de 40 cm de fio para costura.
Costurar cabelo posicionando o cacho único no meio da testa.

CACHECOL
Fio Bella bege ou da cor que preferir :
41 correntes; pular 1 corr e seguir pa (40); arrematar.

GORRO
Fio Bella Arte marrom:
Carr.1: 6pb no A.M; Carr.2: aum *6 (12); Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18); Carr.4:
1aum e 2 pb* 6 (24); Carr. 5: 1aum e 3 pb* 6 (30); Carr. 6-9: seguir pb (30);
Carr. 10: 3 pa/1pb/11pbx/1pb/3pa/1pb/9pbx; - Arrematar e inserir cor
clara -; Carr. 11: 3 pb/ subir 9 correntes e fazer pb nas alças da corr./ pb no
mesmo ponto que iniciou a corr./seguir 13 pb/subir 9 correntes e fazer pb
nas alças da corr./ pb no mesmo ponto que iniciou a corr./ seguir 13 pb e
arrematar.

ÓCULOS
Fio claro:
Carr. 1: 5 pb no A.M; Carr. 2: aum*5 (10); arrematar e fazer outro.
Fio Cinza:
Inserir em uma das rodelas e seguir ao redor para fazer o contorno com
pb. Para unir com outra rodela, fazer 1 corrente e unir com pb em toda
volta. Arremantar. Inserir O fio novamente na peça, em uma das laterais
para fazer alça. Seguir 30 corr e unir com pbx na outra lateral do óculos.
Encaixar no gorro.

FEITO COM

BELLA ARTE

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.
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