ESTE CARNEIRINHO
DE BALLOON AMIGO
É UM SONHO!
BORA CROCHETAR :)

CARNEIRO E BALÕES NO
BASTIDOR - BALLOON AMIGO
Por Ateliê Pingouin

TAMANHO: 23 x 16 cm (carneiro em pé)
MATERIAL
6 nov. 50 g

Balloon Amigo, 1 nov. (50 g) em cada cor: Branca (002), Steal (1819), Sonho
(377), Positano (2630), Piscine (9545) e Gameleira (5213); ag. de crochê
Pingouin de 2,5 mm; ag. de tricô Pingouin nº 5; ag. de tapeçaria para os
acabamentos; fibra para enchimento; 2 pares de botões pretos com 7 mm
para os olhos; 2 pares de botões bege com 10 mm; bastidor de madeira com
23 cm de diâmetro; pistola e bastão de cola quente.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
ag. = agulha(s); nov. = novelo(s); carr. = carreira(s); p. = ponto(s); x = vezes;
aum. = trab. 2 p. no mesmo p. de base; dim. = pegar a alça da frente dos 2
próximos p. e trab. 1 pb; corr. = correntinha(s); pb = ponto baixo; pbx = ponto
baixíssimo; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* = repita de *a*; anel mágico
invertido = com a ag. de tapeçaria, alinhave as alças das frente dos p., puxe
para fechar e arremate; m. = meia; m. torcido = m. pegando por trás;
t. = tricô; laç. = laçada; p.m. = direito em m., avesso em t.; aum. = faça uma
laç. e na carr. seguinte trab. essa laç. em m. torcido.

EXECUÇÃO
Cabeça:
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);

2,5 mm

4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. 6x (36 p.);
da 7ª até 10ª carr.: 36 pb;
11ª carr.: *4 pb, 1 dim.*, rep. 6x (30 p.);
12ª e 13ª carr.: 30 pb;
14ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.);
da 15ª até 17ª carr.: 24 pb;
18ª carr.: mude para a cor Branca, 24 pb;
19ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
da 20ª até 23ª carr.: 30 pb;
24ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.);
25ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.); encha com fibra;
26ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.);
27ª carr.: 6 dim. (6 p.). Arremate com anel mágico invertido.
Orelhas (2x):
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de pb
como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 2x (14 p.);
da 4ª até 8ª carr.: 14 pb;
9ª carr.: 7 pb laçando 1 p. da frente e 1 p. de trás. Arremate deixando fio para
costurar.
Faça 2 peças.
Olhos (2x):
Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.). Arremate deixando fio para costurar.
Faça 2 peças.
Corpo:
Com a cor Branca, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de
pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. 6x (30 p.);
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. 6x (36 p.);
7ª carr.: *5 pb, 1 aum.*, rep. 6x (42 p.);
da 8ª até 18ª carr.: 42 pb;
19ª carr.: *5 pb, 1 dim.*, rep. 6x (36 p.);
20ª e 21ª carr.: 36 pb;
22ª carr.: *4 pb, 1 dim.*, rep. 6x (30 p.);
23ª carr.: 30 pb;
24ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. 6x (24 p.);
25ª carr.: 24 pb;
26ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.);
27ª carr.: 18 pb. Arremate deixando fio para costurar e encha com fibra.

Pernas (2x):
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de pb
como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24 p.);
5ª e 6ª carr.: 24 pb;
7ª carr.: 6 pb, 6 dim., 6 pb (18 p.);
8ª carr.: 6 pb, 3 dim., 6 pb (15 p.);
9ª carr.: 5 pb, 3 dim., 4 pb (12 p.); encha com fibra;
da 10ª até 28ª carr.: 12 pb; encha com fibra;
29ª carr.: 6 pb laçando 1 p. da frente e 1 p. de trás. Arremate deixando fio
para costurar.
Faça 2 peças.
Braços (2x):
Com a cor Steal, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais de pb
como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª e 5ª carr.: 18 pb;
6ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.); encha com fibra;
da 7ª até 22ª carr.: 12 pb; encha com fibra;
23ª carr.: 6 pb laçando 1 p. da frente e 1 p. de trás. Arremate deixando fio
para costurar.
Faça 2 peças.
Balões:
Com a cor Gameleira, faça um anel mágico e trab. ao redor em carr. espirais
de pb como segue:
1ª carr.: 6 pb;
2ª carr.: 1 aum. em cada p. (12 p.);
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. 6x (18 p.);
4ª carr.: 18 pb;
5ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. 6x (24p.);
da 6ª até 11ª carr.: 24 pb;
12ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. 6x (18 p.); encha com fibra;
13ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. 6x (12 p.);
14ª carr.: 12 pb;
15ª carr.: 6 dim. (6 p.);
16ª carr.: 6 aum. (12 p.). Arremate deixando um fio longo.
Faça mais 1 peça em cada cor, Piscine e Positano.
Casaco de tricô:
Com a cor Piscine, monte 29 p. na ag. para tricô e trab. do seguinte modo:
1ª carr.: 1 t., *1 m., 1 t.*, rep. de * a * 14x;
2ª carr.: 1 m., *1 t., 1 m.*, rep. de * a * 14x;
3ª carr.: 2 t., 3 m., 2 t., laç., 1 m., laç., 2 m., laç., 1 m., laç., 3 m., 1 t., 3 m., laç.,
1 m., laç., 2 m., laç., 1 m., laç., 2 t., 3 m., 2 t. (total 37 p.);
4ª carr.: 2 t., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 m., 8 t., 3 t., derrube o
3º p. sobre os 2 primeiros, 1 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 8 t.,

2 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 t.;
5ª carr.: 2 t., 1 m., laç., 1 m., 3 t., laç., 1 m., laç., 4 m., laç., 1 m., laç., 1 t., 1
m., laç., 1 m., aum., 1 t., aum., 1 m., laç., 1 m., 1 t., laç., 1 m., laç., 4 m., laç., 1
m., laç., 3 t., 1 m., laç., 1 m., 2 t. (total 47 p.);
6ª carr.: 5 t., 3 m., 10 t., 1 m., 3 t., 3 m., 3 t., 1 m., 10 t., 3 m., 5 t.;
7ª carr.: 2 t., 3 m., 4 t., laç., 1 m., laç., 6 m., laç., 1 m., laç., 2 t., 3 m., aum., 3
t., aum., 3 m., 2 t., laç., 1 m., laç., 6 m., laç., 1 m., laç., 4 t., 3 m., 2 t. (total 57 p.);
8ª carr.: 2 t., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 4 m., 12 t., 2 m., 3 t.,
derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 5 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2
primeiros, 2 m., 12 t., 4 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 t.;
9ª carr.: 2 t., 1 m., laç., 1 m., 5 t., coloque 10 p. à espera numa ag. auxiliar
para a manga, 3 t., 1 m., laç., 1 m., aum., 5 t., aum., 1 m., laç., 1 m., 3 t.,
coloque 10 p. à espera numa ag. auxiliar para a outra manga, 5 t., 1 m., laç.,
1 m., 2 t. (total 39 p.);
10ª carr.: 5 t., 8 m., 3 t., 7 m., 3 t., 8 m., 5 t.;
11ª carr.: 2 t., 3 m., 8 t., 3 m., aum., 7 t., aum., 3 m., 8 t., 3 m., 2 t. (total 41 p.);
12ª e 16ª carr.: 2 t., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 8 m., 3 t.,
derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 9 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2
primeiros, 8 m., 3 t., derrube o 3º p. sobre os 2 primeiros, 2 t.;
13ª e 17ª carr.: 2 t., 1 m., laç., 1 m., 8 t., 1 m., laç., 1 m., 9 t., 1 m., laç., 1 m., 8
t., 1 m., laç., 1 m., 2 t.;
14ª, 18ª e 20ª carr.: 5 t., 8 m., 3 t., 9 m., 3 t., 8 m., 5 t.;
15ª e 19ª carr.: 2 t., 3 m., 8 t., 3 m., 9 t., 3 m., 8 t., 3 m., 2 t.;
21ª, 22ª e 23ª carr.: em t.. Arremate.
Monte 1 p. na ag. e retome os p. de uma manga trabalhando em m., monte
um p. no final (total 12 p.). Trab. 6 carr. em p.m. e 3 carr. em t., arremate.
Trab. a outra manga igual.
Feche as mangas e pregue os botões.
Faça outro casaco igual com a cor Positano.

MONTAGEM
Carneiro:
Costure a cabeça no corpo. Costure os braços logo abaixo da cabeça.
Costure as pernas nas laterais da parte inferior do corpo. Dobre e costure
as orelhas nas laterais da cabeça. Costure os olhos e pregue os botões.
Com a cor Sonho e a ag. de tapeçaria, borde o focinho.
Vista o casaco.
Balões:
Com a ag. de tapeçaria, passe o fio do balão para dentro da borda da
abertura, passe por algum p. e volte o fio para fora.

ACABAMENTO
Cole um carneiro no bastidor.
Cole os balões no bastidor de acordo com a foto.
Junte os fios dos balões e cole-os entre as mãos do carneiro.

Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.
Não utilizar alvejantes à base de cloro.
Não secar em máquinas com tambor rotativo.
Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.
Não passar a ferro.
É permitida a limpeza a úmido profissional.
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