TEM MAGIA
NO AR :)
BORA
CROCHETAR!

UNICÓRNIO OVO
BALLOON AMIGO

Execução: Karina Mie para Ateliê Pingouin

MATERIAL
Balloon Amigo branco 002; Sunflower 4257; Rosa barbie 8380; Piscine
9545; Delicious 2288; Surf 8508.
Agulha de crochê sugerida 2,5 mm, enchimento, agulha de tapeceiro,
tesoura, par de olhos com trava de segurança número 9mm.

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; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* =
rep. de *a*.

EXECUÇÃO
Cabelos:
Fazer 8x sendo 5 para crina e 3 para rabinho, fio balloon coloridos:
20 correntes; pular 2 corr e fazer 3 pa em cada corr para formar os
cachos. Deixar cerca de 10 cm de fio pra costura, arrematar.
Membros:
Fazer 4 x sendo 2 para braços e 2 para pernas, com fio branco:
Carr.1: 6pb no A.M; Carr.2: 1aum e 2 pb *2 (8); carr. 3-5 seguir com pb(8);
colocar um pouco de enchimento, unir como um sanduíche e fechar com 3
pb. Deixar cerca de 15cm de fio para costura, arrematar.

6 bolas. 50 g

2,5 mm

Chifre fio amarelo:
Carr.1: 5pb no A.M; Carr.2: 1aum e 4 pb (6); Carr.3: 1aum e 5 pb (7); Carr.4:
1aum e 6 pb (8); Carr.5: 1aum e 7 pb (9); Carr.6: 1aum e 8 pb (10); Carr.7:
seguir com pb (10); Deixar cerca de 15cm de fio para costura, arrematar.
Bochechas fio rosa:
Fazer 2x: Carr.1: 5pb no A.M; Fechar com PBX ; Deixar cerca de 15cm de fio
para costura, arrematar.
Orelhas fio branco
Fazer 2x: Carr.1: 6pb no A.M; Fechar com PBX ; Deixar cerca de 15cm
de fio
Nó Festonê
para costura, arrematar.
Corpo fio branco:
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: 4pb e 1 aum * 6
(36); Carr.7: 1aum e 5 pb * 6 (42); Carr. 8-13: Seguir pb (42); Carr. 14: 1dm
e 5pb * 6 (36); Carr. 15-20: Seguir pb (36); Carr. 21: 1dm e 4pb * 6 (30);
Carr. 22-25: seguir pb (30); Inserir olhos 7 carreiras para baixo com 5
pontos de distância de um olho para outro; Carr. 26: 1dm e 3pb *6 (24);
Carr. 27: 1dm e 2pb *6 (18); Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12); Carr. 29: dm *6
(6); Arrematar.

MONTAGEM
Marcar com alfinetes o posicionamento das bochechas, orelhas, braços e
pernas e costurar. Bordar em formado de “V” a boquinha entre os olhos.
Costurar o chifre centralizado entre os olhos 3 carreiras para cima.
Marcar com alfinetes em linha reta para trás do chifre para costurar os 4
cabelinhos e mais abaixo costurar os 3 restantes como o rabinho.

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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