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É NATAL
e tem muitas

receitas pra você!
Ah! É grátis :)
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BOLA PRATA E OURO
BRISA STAR

POR VERA TEIXEIRA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Pingouin Brisa Star
1 nov. (100g) nas cores: Branco (002); Sisal (703);
ag. para crochê Pingouin de 3,0 mm; 1 bola de natal nº 7;
ag. De tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. = 
carreira(s); nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; trab. = trabalhe; 
*...* = repita de *a* 

2 nov. 100g 3 mm

#tbt
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EXECUÇÃO

O trabalho é feito com fio duplo.
Com 1 fio de cada cor, Sisal e Branco, faça um anel mágico e trabalhe em 
espiral, marcando o início de cada volta para facilitar
1) 6 p.b., no anel (6p.)
2) Aum. em todos os pontos (12p.)
3) *1p.b., 1 aum.* (18p.)
4) Mude o fio branco pelo Sisal (=2 fios Sisal) *2p.b., 1 aum.* (24p.)
5) *3p.b., 1 aum.* (30p.)
6) *4p.b., 1 aum.* (36p.)
7) *5p.b., 1 aum.* (42p.)
8) Mude os fios Sisal pelo Branco (=2 fios Branco) *6p.b., 1 aum.* (48p.)
9) *7p.b., 1 aum.* (54p.)
10) Trabalhe 4 carreiras em p.b. sem aumentos
11) Mude um dos fios para Sisal (=1 fio de cada cor), trabalhe mais 2 
carreiras sem aumentos, arremate, faça a outra metade igual
Envolva a bola com as duas partes trabalhadas e una-as com pequenos 
pontos.
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BOLA PRATA
BRISA STAR

POR VERA TEIXEIRA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Pingouin Brisa Star
1 nov. (100g) na cor Branco (002); ag. para crochê
Pingouin de 3,0 mm; 1 bola de natal nº 7; ag. de tapeçaria
para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. = 
carreira(s); nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.a. = p. alto; p.b. = p. baixo; 
trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 

1 nov. 100g 3 mm

#tbt
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EXECUÇÃO

1) 5 corr. unir
2) 4 corr para subir, *1 p. a ,1 corr. * 2 p.a, 2 corr.* repetir ** até totalizar 11 
p.a., terminar carr com 1 p.bx. na 4ª. corr. do início da carreira
3) 3 corr. para subir, 2 p. a dentro de cada espaço da carr. anterior terminar 
com 1 p.bx. para unir
4) 3 corr. para subir, 2 p.a, sobre os dois pontos da carr. anterior deixando 
a última laçada na ag. fechar tudo junto formando grupinhos de 3 pontos 
arrematados juntos, 2 corr e repetir por toda a volta os grupos de 3 p.a. 
juntos e 2 corr
5) 3 corr para subir, 5 p.a no espaço da carr. anterior, *6 p.a. no espaço da 
carr. anterior até o final, terminar unindo com 1 p. bx.
6) Repetir mais uma vez a carreira n° 4, arremate e faça o outro lado igual.
Envolva a bola com as duas partes trabalhadas e una-as com pequenos 
pontos.
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BOLA AZUL BORDADA
KOTINI

POR VERA TEIXEIRA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Pingouin Kotini 1 nov. (200g) na cor Moss (666) e sobras
de fio Pingouin Brisa Star na cor Branco (002); ag. para
crochê Pingouin de 5,0 mm; 1 bola de natal nº 7; ag. de tapeçaria para os 
acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. 
= carreira(s); nov. = novelo(s); p. = ponto(s); pb = p. baixo; pbx = p. 
baixíssimo; pa = p. alto; corr. = correntinha(s); trab. = trabalhe; *...* = repita 
de *a*, rep. = repita

1 nov. 200g 5 mm

#tbt
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EXECUÇÃO

Com o fio Pingouin Kotini na cor Moss (666), faça um anel mágico e 
trabalhe em espiral, marcando o início de cada volta para facilitar.
1ª carr.: 6 pb no anel mágico. 
2ª carr.: 2 pb em cada p. da carr. anterior.
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr.
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr.
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr.
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr.
7ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr.
8ª carr.: *6 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr.

Arremate o trabalho e faça a outra metade da bola igual.

FINALIZAÇÃO

Antes de costurar as duas partes, borde aleatoriamente estrelas 
estilizadas (veja foto) com o fio branco.
Envolva a bola de natal com as duas partes trabalhadas e una-as com 
pequenos pontos, utilizando a ag. de tapeçaria.
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BOLA LARANJA COM BALLOON 
VERMELHO E VERDE

KOTINI e BALLOON
POR VERA TEIXEIRA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Pingouin Kotini 1 nov. (200g) na cor Raio (2227);
Pingouin Balloon 1 nov. (100g) nas cores Tomate (314)
e Verde Copa (4648); ag. para crochê Pingouin de 5,0 mm;
1 bola de natal nº 7; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. 
= carreira(s); nov. = novelo(s); p. = ponto(s); pb = p. baixo; pbx = p. 
baixíssimo; pa = p. alto; corr. = correntinha(s); trab. = trabalhe; *...* = repita 
de *a*; rep. = repita

3 nov. 200g 5 mm

#tbt
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EXECUÇÃO

Com o fio Pingouin Kotini na cor Raio (2227), faça um anel mágico.
1ª carr.: Faça 3 corr. para subir, 11 pa no anel mágico e feche sempre as 
carr. com com 1 pbx. 
2ª carr.: Mude para o fio Pingouin Balloon na cor Tomate (314). Faça 1 corr. 
para subir, 1 pb no mesmo p. da carr. anterior, 2 pb em cada p. da carr. 
anterior até o final da carr.
3ª carr.: Mude para o fio Pingouin Kotini na cor Raio (2227). Trab. 1 pa em 
cada p. da carr. anterior.
4ª carr.: Mude para o fio Pingouin Balloon na cor Verde Copa (4648). Faça 1 
corr. para subir, 2 pb no mesmo p. da carr. anterior, *1 pb, 1 aum. *, rep. os 
p. entre * até o final da carr.
5ª carr.: Mude para o fio Pingouin Kotini na cor Raio (2227). Trab. 1 pa em 
cada p. da carr. anterior.

Arremate o trabalho e faça a outra metade da bola igual.

FINALIZAÇÃO

Envolva a bola de natal com as duas partes trabalhadas e una-as com 
pequenos pontos, utilizando a ag. de tapeçaria. Utilize o fio Pingouin 
Balloon na cor Tomate (314) para costurar as peças para dar um efeito de 
contraste.
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BOLA MIOLO ESTRELA I
KOTINI

POR VERA TEIXEIRA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Pingouin Kotini 1 nov. (200g) nas cores: Raio (2227),
Coral (211) e New Wave (2652); ag. para crochê Pingouin
de 5,0 mm; 1 bola de natal nº 7; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. 
= carreira(s); nov. = novelo(s); p. = ponto(s); pb = p. baixo; pbx = p. 
baixíssimo; pa = p. alto; corr. = correntinha(s); trab. = trabalhe; *...* = repita 
de *a*, rep. = repita

3 nov. 200g 5 mm

#tbt
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EXECUÇÃO

Com o fio na cor Raio (2227), faça um anel mágico.
1ª carr.: Faça 3 corr. para subir (igual a 1 pa) e 2 pa sem fechar a última 
laç. Arremate formando grupinhos de 3 p. juntos. Trab. *3 pa arrematados 
juntos, 3 corr.*, rep. os p. entre * 3 vezes. Feche sempre as carr. com 1 pbx. 
2ª carr.: Mude para o fio na cor Coral (211). Faça 3 corr. para subir, *4 pa 
sobre as corr. da carr. anterior*, rep. os p. entre * até o final da carr.
3ª carr.: Mude para o fio na cor New Wave (2652). Faça 3 corr. para subir, 2 
pa no próximo p. da carr. anterior. Trab. *1 pa, 1 aum.*, rep. os p. entre * até 
o final da carr.

Arremate o trabalho e faça a outra metade da bola igual.

FINALIZAÇÃO

Envolva a bola de natal com as duas partes trabalhadas e una-as com 
pequenos pontos, utilizando a ag. de tapeçaria.
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BOLA MIOLO ESTRELA II
KOTINI

POR VERA TEIXEIRA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Pingouin Kotini
1 nov. (200g) nas cores: Umbú (2612), New Wave (2652),
Moss (666) e Coral (211); ag. para crochê Pingouin de 5,0 mm;
1 bola de natal nº 7; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. 
= carreira(s); nov. = novelo(s); p. = ponto(s); pb = p. baixo; pbx = p. 
baixíssimo; pa = p. alto; corr. = correntinha(s); trab. = trabalhe; *...* = repita 
de *a*, rep. = repita

4 nov. 200g 5 mm

#tbt
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EXECUÇÃO

Com o fio na cor Umbú (2612), faça um anel mágico.
1ª carr.: Faça. 3 corr. para subir (igual a 1 pa) e 2 pa sem fechar a última 
laç. Arremate formando grupinhos de 3 p. juntos. Trab. *3 pa arrematados 
juntos, 3 corr.*, rep. os p. entre * 3 vezes. Feche sempre as carr. com 1 pbx. 
2ª carr.: Mude para o fio na cor New Wave (2652). Trab. 4 pb nas corr. da 
carr. anterior, até o final da carr.
3ª carr.: Mude para o fio na cor Moss (666). Trab. 1 pb em cada p. da carr. 
anterior.
4ª carr.: Mude para o fio na cor Coral (211). Faça 3 corr. para subir e 2 pa 
no mesmo p. da carr. anterior. Pule um p. da carr. anterior e trab.: *3 pa no 
mesmo p. da carr. anterior, pule 1 p. *, rep. os p. entre * até o final da carr.
5ª carr.: Mude para o fio na cor Moss (666). Trab. 1 pa em cada p. da carr. 
anterior. 

Arremate o trabalho e faça a outra metade da bola mudando a disposição 
das cores para que fique bem colorida.

FINALIZAÇÃO

Envolva a bola de natal com as duas partes trabalhadas e una-as com 
pequenos pontos, utilizando a ag. de tapeçaria.
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BOLA VERDE, AZUL E AMARELA
KOTINI

POR VERA TEIXEIRA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Pingouin Kotini
1 nov. (200g) nas cores: New Wave (2652), Umbú (2612)
e Moss (666); ag. para crochê Pingouin de 5,0 mm;
1 bola de natal nº 7; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. 
= carreira(s); nov. = novelo(s); p. = ponto(s); pb = p. baixo; pbx = p. 
baixíssimo; pa = p. alto; padf = p. alto duplo pegando pela alça da frente do 
p. da carr. anterior; corr. = correntinha(s); trab. = trabalhe; *...* = repita de 
*a*; rep. = repita

3 nov. 200g 5 mm

#tbt
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EXECUÇÃO

Com o fio na cor New Wave (2652), faça um anel mágico.
1ª carr.: Faça 3 corr. para subir, 11 pa no anel mágico e feche sempre as 
carr. com com 1 pbx. 
2ª carr.: Mude para a cor Moss (666). Faça 4 corr. para subir, 1 padf, *1 
padf, 1 aum. *, rep. os p. entre * até o final da carr. 
3ª carr.: Mude para a cor Umbú (2612). Trab. 1 pb em cada p. da carr. 
anterior.

Arremate o trabalho e faça a outra metade da bola igual.

FINALIZAÇÃO

Envolva a bola de natal com as duas partes trabalhadas e una-as com 
pequenos pontos, utilizando a ag. de tapeçaria.
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SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 8h às 18h

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

fiospingouin


