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Alceu, o polvo que não queria se molhar
Por Fabiana Deziderio

Era uma vez Alceu, o polvo que não queria se molhar.

Ele suplicou com seu olhar, para sua sorte mudar, afinal, ele vivia no mar.

Certa feita, algo mágico aconteceu, um guarda-chuva em sua toca 
apareceu.

E feliz da vida, Alceu, que sua mãe nunca desobedeceu, passou a desfilar 
no mar, com uma sensação de que nunca mais iria se molhar. 

FIM

PARA FAZER O ALCEU VOCÊ VAI PRECISAR DE:
Agulha de crochê 2.5
Fio Balloon Amigo nas cores:
Piscine (9545), Mandarim (210) e Violeta (411)
Fio Bella Fashion Sobert (9327)
Tesoura
Agulha de tapeçaria
1 para de olhos para amigurumi tamanho 11
Enchimento
Cola quente

LEGENDA

pbx = ponto baixíssimo
pb = ponto baixo
pa  = ponto alto 
pt = ponto
co = corrente 
aum = aumento
dim = diminuição
blo = apenas o ponto de trás da corrente

CORPO (Balloon Amigo Piscine - 9545)

1) Círculo mágico com 6 pts.
2) AUM 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 a 10) PB em toda volta
11)  *3 PB, 1 DIM* x 6 (24)
12) BLO em toda a carreira
13) DIM em toda volta (12)
14) Coloque enchimento 
15 ) DIM em toda volta (6) 
16) Arremate

TENTÁCULOS (Balloon Amigo Piscine - 9545 e Bella Fashio Sorbet - 9327)

Na carreira do BLO pegue apenas o ponto da frente.

1) Faça 3 CO e 1 PA na mesmo ponto
2) No restante dos pontos, fazer PA duplo
3) Fechar com PBX a carreira
4) Começar a segunda da mesma forma: 3 CO e 1 PA no mesmo ponto.
5) No restante dos pontos, fazer PA duplo.
6)  Fechar com PBX e arrematar
 
Acabamento do tentáculo

1) No mesmo PT: 1 PBX, 1 CO, 1 PBX
2) Faça a sequência em toda a volta e arremate

2,5 mm3 nov. 50 g 1 nov. 150 g
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GUARDA-CHUVA (Balloon Amigo Mandarim (210) e Violeta (411)

1) Círculo mágico com 6 pts.
2) AUM em todos os pts (12)
3) *1 PB, 1 AUM*  x 6 (18)
4) *2 PB, 1 AUM* x 6 (24)
5 a 9) PB em toda volta

Dobrar e juntar as duas partes com o fio Violeta e fazer a seguinte 
sequência

1) 1 PB, 4 CO, pular um PT, 1 PB, 4 CO, pular um PT até o final.

Colocar no meio um palito de churrasco cortado e lixado

ACABAMENTO
- Deixar um espaço de 4 a 5 pontos de distância entre os olhos que estão 
posicionados na carreira 6.
- Abaixo de cada um dos olhos bordar 3 pontinhos para parecer sardinhas
- Os olhos podem ser colados com cola quente bem como o cabo do 
guarda-chuva.

Divirta-se!
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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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