
QUE ROUPINHAS
MAIS FOFAS.
QUE GIRAFINHA
MAIS LINDA!
OU SERÁ O CONTRÁRIO?
VEJA AGORA
AS RECEITAS.



Cabeça:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) 2 pb, 1 aum., *4 pb, 1 aum.* (5x), 2 p.b [total 36 p.];
7ª à 9ª carr.) 36 pb;
10ª carr.) 15 pb, 6 aum., 15 p.b. (total 42 p.);
11ª carr.) 16 pb, *1 aum., 1 pb* (5x), 1 aum., 15 p.b. (total 48 p.);
12ª carr.) 48 pb;
13ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
14ª à 24ª carr.) 54 pb;
25ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
26ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
27ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
28ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
Colocar os olhos entre as carr. 11 e 19 com 14 p. de distância;
29ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
30ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.]; encha com fibra;
31ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
32ª carr.) 6 dim. [total 6 p.];
Feche com anel mágico invertido.

Corpo:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *5 pb, 1 aum.* (6x) [total 42 p.];
8ª carr.) *6 pb, 1 aum.* (6x) [total 48 p.];
9ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
10ª à 16ª carr.) 54 pb;
17ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
18ª carr.) 48 pb;
19ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
20ª e 21ª carr.) 42 pb;
22ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
23ª e 24ª carr.) 36 pb; encha com um pouco de fibra;
25ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
26ª e 27ª carr.) 30 pb;
28ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
29ª e 30ª carr.) 24 pb;
31ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.];
32ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
33ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];

MATERIAL

Balloon Amigo, 2 nov. (50 g) na cor Gameleira (5213), 1 nov. em cada cor: 
Branco (002), Raiz (7762); ag. de crochê Pingouin de 2,5 mm, ag. de 
tapeçaria para os acabamentos; 4 botões marrom; 1 par de olhos com 
travas nº 11; fibra para enchimento; cola de silicone fria; cílios postiços; 1 
bastão de silicone.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); aum. = trab. 2 p. 
no mesmo p.; dim. = introduzir a ag. na alça da frente dos 2 p. posteriores e 
trab. 1 pb; pbx = ponto baixíssimo; pb = ponto baixo; pa = ponto alto; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita; x = vezes; anel mágico invertido 
= com o fio na ag. para tapeçaria, alinhave as alças da frente dos p. da 
última carr. e puxe.

EXECUÇÃO

Fundo dos olhos:
Com o fio Branco faça 7 corr., 1 pb na 2ª corr., 1 pa em cada corr. 4x, 2 pb 
na mesma corr. para virar o trabalho no cordão, 1 pa em cada corr. do outro 
lado do cordão 4x, 1 pb, arremate com pbx deixando fio para costurar. Faça 
2 peças. 
Com o fio Gameleira trab. 1 carr. de pb na parte superior.
Centralize os olhos sem travar. Reserve.

GIRAFA GIGI

Por Rosely Biolada para Ateliê Pingouin

34ª à 50ª carr.) 12 pb; coloque o bastão de silicone para dar sustentação.
Arremate deixando fio para costurar.

Pés e pernas (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *8 pb, 1 aum.* (4x) [total 40 p.];
8ª carr.) mude para a cor Gameleira, 40 pb;
9ª carr.) 40 pb;
10ª carr.) 12 pb, *1 dim., 1 pb* (5x), 1 dim., 11 pb [total 34 p.];
11ª carr.) 34 pb;
12ª carr.) 9 pb, 8 dim., 9 pb (total 26 p.);
13ª carr.) 9 pb, 4 dim., 9 pb (total 22 p.);
14ª carr.) 8 pb, 3 dim., 8 pb (total 19 p.);
15ª carr.) 8 pb, 1 dim., 9 pb (total 18 p.); encha com um pouco de fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 37ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

Mãos e braços (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) mude para a cor Gameleira, 36 pb;
8ª carr.) 36 pb;
9ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
10ª carr.) 30 pb;
11ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
12ª carr.) 24 pb;
13ª carr.) 6 pb, *1 dim., 1 pb* (3x), 1 dim., 7 pb [total 20 p.];
14ª carr.) 20 pb;
15ª carr.) 7 pb, *1 dim.* (2x), 9 pb [total 18 p.]; encha com um pouco de 
fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 33ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

2,5 mm

4 novs. 50g

Orelhas (2x):
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) 1 pb, 1 aum., *2 pb, 1 aum.* (5x), 1 pb [total 24 p.];
5ª e 6ª carr.) 24 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Chifres (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª à 6ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
7ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
8ª carr.) 6 dim. (total 6 p.);
9ª à 11ª carr.) 6 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Montagem:
Alfinete e costure as peças.
Cole os cílios.
Pregue os botões.
Com o fio Raiz borde os pontos cruz no corpo.



Cabeça:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) 2 pb, 1 aum., *4 pb, 1 aum.* (5x), 2 p.b [total 36 p.];
7ª à 9ª carr.) 36 pb;
10ª carr.) 15 pb, 6 aum., 15 p.b. (total 42 p.);
11ª carr.) 16 pb, *1 aum., 1 pb* (5x), 1 aum., 15 p.b. (total 48 p.);
12ª carr.) 48 pb;
13ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
14ª à 24ª carr.) 54 pb;
25ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
26ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
27ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
28ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
Colocar os olhos entre as carr. 11 e 19 com 14 p. de distância;
29ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
30ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.]; encha com fibra;
31ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
32ª carr.) 6 dim. [total 6 p.];
Feche com anel mágico invertido.

Corpo:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *5 pb, 1 aum.* (6x) [total 42 p.];
8ª carr.) *6 pb, 1 aum.* (6x) [total 48 p.];
9ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
10ª à 16ª carr.) 54 pb;
17ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
18ª carr.) 48 pb;
19ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
20ª e 21ª carr.) 42 pb;
22ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
23ª e 24ª carr.) 36 pb; encha com um pouco de fibra;
25ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
26ª e 27ª carr.) 30 pb;
28ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
29ª e 30ª carr.) 24 pb;
31ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.];
32ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
33ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];

MATERIAL

Balloon Amigo, 2 nov. (50 g) na cor Gameleira (5213), 1 nov. em cada cor: 
Branco (002), Raiz (7762); ag. de crochê Pingouin de 2,5 mm, ag. de 
tapeçaria para os acabamentos; 4 botões marrom; 1 par de olhos com 
travas nº 11; fibra para enchimento; cola de silicone fria; cílios postiços; 1 
bastão de silicone.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); aum. = trab. 2 p. 
no mesmo p.; dim. = introduzir a ag. na alça da frente dos 2 p. posteriores e 
trab. 1 pb; pbx = ponto baixíssimo; pb = ponto baixo; pa = ponto alto; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita; x = vezes; anel mágico invertido 
= com o fio na ag. para tapeçaria, alinhave as alças da frente dos p. da 
última carr. e puxe.

EXECUÇÃO

Fundo dos olhos:
Com o fio Branco faça 7 corr., 1 pb na 2ª corr., 1 pa em cada corr. 4x, 2 pb 
na mesma corr. para virar o trabalho no cordão, 1 pa em cada corr. do outro 
lado do cordão 4x, 1 pb, arremate com pbx deixando fio para costurar. Faça 
2 peças. 
Com o fio Gameleira trab. 1 carr. de pb na parte superior.
Centralize os olhos sem travar. Reserve.

34ª à 50ª carr.) 12 pb; coloque o bastão de silicone para dar sustentação.
Arremate deixando fio para costurar.

Pés e pernas (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *8 pb, 1 aum.* (4x) [total 40 p.];
8ª carr.) mude para a cor Gameleira, 40 pb;
9ª carr.) 40 pb;
10ª carr.) 12 pb, *1 dim., 1 pb* (5x), 1 dim., 11 pb [total 34 p.];
11ª carr.) 34 pb;
12ª carr.) 9 pb, 8 dim., 9 pb (total 26 p.);
13ª carr.) 9 pb, 4 dim., 9 pb (total 22 p.);
14ª carr.) 8 pb, 3 dim., 8 pb (total 19 p.);
15ª carr.) 8 pb, 1 dim., 9 pb (total 18 p.); encha com um pouco de fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 37ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

Mãos e braços (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) mude para a cor Gameleira, 36 pb;
8ª carr.) 36 pb;
9ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
10ª carr.) 30 pb;
11ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
12ª carr.) 24 pb;
13ª carr.) 6 pb, *1 dim., 1 pb* (3x), 1 dim., 7 pb [total 20 p.];
14ª carr.) 20 pb;
15ª carr.) 7 pb, *1 dim.* (2x), 9 pb [total 18 p.]; encha com um pouco de 
fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 33ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

Orelhas (2x):
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) 1 pb, 1 aum., *2 pb, 1 aum.* (5x), 1 pb [total 24 p.];
5ª e 6ª carr.) 24 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Chifres (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª à 6ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
7ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
8ª carr.) 6 dim. (total 6 p.);
9ª à 11ª carr.) 6 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Montagem:
Alfinete e costure as peças.
Cole os cílios.
Pregue os botões.
Com o fio Raiz borde os pontos cruz no corpo.



Cabeça:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) 2 pb, 1 aum., *4 pb, 1 aum.* (5x), 2 p.b [total 36 p.];
7ª à 9ª carr.) 36 pb;
10ª carr.) 15 pb, 6 aum., 15 p.b. (total 42 p.);
11ª carr.) 16 pb, *1 aum., 1 pb* (5x), 1 aum., 15 p.b. (total 48 p.);
12ª carr.) 48 pb;
13ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
14ª à 24ª carr.) 54 pb;
25ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
26ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
27ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
28ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
Colocar os olhos entre as carr. 11 e 19 com 14 p. de distância;
29ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
30ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.]; encha com fibra;
31ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
32ª carr.) 6 dim. [total 6 p.];
Feche com anel mágico invertido.

Corpo:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *5 pb, 1 aum.* (6x) [total 42 p.];
8ª carr.) *6 pb, 1 aum.* (6x) [total 48 p.];
9ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
10ª à 16ª carr.) 54 pb;
17ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
18ª carr.) 48 pb;
19ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
20ª e 21ª carr.) 42 pb;
22ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
23ª e 24ª carr.) 36 pb; encha com um pouco de fibra;
25ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
26ª e 27ª carr.) 30 pb;
28ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
29ª e 30ª carr.) 24 pb;
31ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.];
32ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
33ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];

MATERIAL

Balloon Amigo, 2 nov. (50 g) na cor Gameleira (5213), 1 nov. em cada cor: 
Branco (002), Raiz (7762); ag. de crochê Pingouin de 2,5 mm, ag. de 
tapeçaria para os acabamentos; 4 botões marrom; 1 par de olhos com 
travas nº 11; fibra para enchimento; cola de silicone fria; cílios postiços; 1 
bastão de silicone.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); aum. = trab. 2 p. 
no mesmo p.; dim. = introduzir a ag. na alça da frente dos 2 p. posteriores e 
trab. 1 pb; pbx = ponto baixíssimo; pb = ponto baixo; pa = ponto alto; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita; x = vezes; anel mágico invertido 
= com o fio na ag. para tapeçaria, alinhave as alças da frente dos p. da 
última carr. e puxe.

EXECUÇÃO

Fundo dos olhos:
Com o fio Branco faça 7 corr., 1 pb na 2ª corr., 1 pa em cada corr. 4x, 2 pb 
na mesma corr. para virar o trabalho no cordão, 1 pa em cada corr. do outro 
lado do cordão 4x, 1 pb, arremate com pbx deixando fio para costurar. Faça 
2 peças. 
Com o fio Gameleira trab. 1 carr. de pb na parte superior.
Centralize os olhos sem travar. Reserve.

34ª à 50ª carr.) 12 pb; coloque o bastão de silicone para dar sustentação.
Arremate deixando fio para costurar.

Pés e pernas (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *8 pb, 1 aum.* (4x) [total 40 p.];
8ª carr.) mude para a cor Gameleira, 40 pb;
9ª carr.) 40 pb;
10ª carr.) 12 pb, *1 dim., 1 pb* (5x), 1 dim., 11 pb [total 34 p.];
11ª carr.) 34 pb;
12ª carr.) 9 pb, 8 dim., 9 pb (total 26 p.);
13ª carr.) 9 pb, 4 dim., 9 pb (total 22 p.);
14ª carr.) 8 pb, 3 dim., 8 pb (total 19 p.);
15ª carr.) 8 pb, 1 dim., 9 pb (total 18 p.); encha com um pouco de fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 37ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

Mãos e braços (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) mude para a cor Gameleira, 36 pb;
8ª carr.) 36 pb;
9ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
10ª carr.) 30 pb;
11ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
12ª carr.) 24 pb;
13ª carr.) 6 pb, *1 dim., 1 pb* (3x), 1 dim., 7 pb [total 20 p.];
14ª carr.) 20 pb;
15ª carr.) 7 pb, *1 dim.* (2x), 9 pb [total 18 p.]; encha com um pouco de 
fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 33ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

Orelhas (2x):
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) 1 pb, 1 aum., *2 pb, 1 aum.* (5x), 1 pb [total 24 p.];
5ª e 6ª carr.) 24 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Chifres (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª à 6ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
7ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
8ª carr.) 6 dim. (total 6 p.);
9ª à 11ª carr.) 6 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Montagem:
Alfinete e costure as peças.
Cole os cílios.
Pregue os botões.
Com o fio Raiz borde os pontos cruz no corpo.



Cabeça:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) 2 pb, 1 aum., *4 pb, 1 aum.* (5x), 2 p.b [total 36 p.];
7ª à 9ª carr.) 36 pb;
10ª carr.) 15 pb, 6 aum., 15 p.b. (total 42 p.);
11ª carr.) 16 pb, *1 aum., 1 pb* (5x), 1 aum., 15 p.b. (total 48 p.);
12ª carr.) 48 pb;
13ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
14ª à 24ª carr.) 54 pb;
25ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
26ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
27ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
28ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
Colocar os olhos entre as carr. 11 e 19 com 14 p. de distância;
29ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
30ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.]; encha com fibra;
31ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
32ª carr.) 6 dim. [total 6 p.];
Feche com anel mágico invertido.

Corpo:
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *5 pb, 1 aum.* (6x) [total 42 p.];
8ª carr.) *6 pb, 1 aum.* (6x) [total 48 p.];
9ª carr.) *7 pb, 1 aum.* (6x) [total 54 p.];
10ª à 16ª carr.) 54 pb;
17ª carr.) *7 pb, 1 dim.* (6x) [total 48 p.];
18ª carr.) 48 pb;
19ª carr.) *6 pb, 1 dim.* (6x) [total 42 p.];
20ª e 21ª carr.) 42 pb;
22ª carr.) *5 pb, 1 dim.* (6x) [total 36 p.];
23ª e 24ª carr.) 36 pb; encha com um pouco de fibra;
25ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
26ª e 27ª carr.) 30 pb;
28ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
29ª e 30ª carr.) 24 pb;
31ª carr.) *2 pb, 1 dim.* (6x) [total 18 p.];
32ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
33ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];

MATERIAL

Balloon Amigo, 2 nov. (50 g) na cor Gameleira (5213), 1 nov. em cada cor: 
Branco (002), Raiz (7762); ag. de crochê Pingouin de 2,5 mm, ag. de 
tapeçaria para os acabamentos; 4 botões marrom; 1 par de olhos com 
travas nº 11; fibra para enchimento; cola de silicone fria; cílios postiços; 1 
bastão de silicone.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); aum. = trab. 2 p. 
no mesmo p.; dim. = introduzir a ag. na alça da frente dos 2 p. posteriores e 
trab. 1 pb; pbx = ponto baixíssimo; pb = ponto baixo; pa = ponto alto; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita; x = vezes; anel mágico invertido 
= com o fio na ag. para tapeçaria, alinhave as alças da frente dos p. da 
última carr. e puxe.

EXECUÇÃO

Fundo dos olhos:
Com o fio Branco faça 7 corr., 1 pb na 2ª corr., 1 pa em cada corr. 4x, 2 pb 
na mesma corr. para virar o trabalho no cordão, 1 pa em cada corr. do outro 
lado do cordão 4x, 1 pb, arremate com pbx deixando fio para costurar. Faça 
2 peças. 
Com o fio Gameleira trab. 1 carr. de pb na parte superior.
Centralize os olhos sem travar. Reserve.

34ª à 50ª carr.) 12 pb; coloque o bastão de silicone para dar sustentação.
Arremate deixando fio para costurar.

Pés e pernas (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) *8 pb, 1 aum.* (4x) [total 40 p.];
8ª carr.) mude para a cor Gameleira, 40 pb;
9ª carr.) 40 pb;
10ª carr.) 12 pb, *1 dim., 1 pb* (5x), 1 dim., 11 pb [total 34 p.];
11ª carr.) 34 pb;
12ª carr.) 9 pb, 8 dim., 9 pb (total 26 p.);
13ª carr.) 9 pb, 4 dim., 9 pb (total 22 p.);
14ª carr.) 8 pb, 3 dim., 8 pb (total 19 p.);
15ª carr.) 8 pb, 1 dim., 9 pb (total 18 p.); encha com um pouco de fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 37ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

Mãos e braços (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) *2 pb, 1 aum.* (6x) [total 24 p.];
5ª carr.) *3 pb, 1 aum.* (6x) [total 30 p.];
6ª carr.) *4 pb, 1 aum.* (6x) [total 36 p.];
7ª carr.) mude para a cor Gameleira, 36 pb;
8ª carr.) 36 pb;
9ª carr.) *4 pb, 1 dim.* (6x) [total 30 p.];
10ª carr.) 30 pb;
11ª carr.) *3 pb, 1 dim.* (6x) [total 24 p.];
12ª carr.) 24 pb;
13ª carr.) 6 pb, *1 dim., 1 pb* (3x), 1 dim., 7 pb [total 20 p.];
14ª carr.) 20 pb;
15ª carr.) 7 pb, *1 dim.* (2x), 9 pb [total 18 p.]; encha com um pouco de 
fibra;
16ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
17ª à 33ª carr.) 12 pb. Encha com fibra.
Arremate deixando fio para costurar.

Orelhas (2x):
Com o fio Gameleira faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª carr.) 1 pb, 1 aum., *2 pb, 1 aum.* (5x), 1 pb [total 24 p.];
5ª e 6ª carr.) 24 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Chifres (2x):
Com o fio Raiz faça 1 anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr.) 6 pb ;
2ª carr.) 6 aum. (total 12 p.);
3ª carr.) *1 pb, 1 aum.* (6x) [total 18 p.];
4ª à 6ª carr.) 18 pb; encha com fibra;
7ª carr.) *1 pb, 1 dim.* (6x) [total 12 p.];
8ª carr.) 6 dim. (total 6 p.);
9ª à 11ª carr.) 6 pb.
Arremate deixando fio para costurar.

Montagem:
Alfinete e costure as peças.
Cole os cílios.
Pregue os botões.
Com o fio Raiz borde os pontos cruz no corpo.



EXECUÇÃO

CASAQUINHO
É feito numa peça só começando pela pala.

Pala:
Monte 82 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 1,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 5 cordões de t. para o transpasse, 12 
p.m. para a frente esquerda, 1 aum., 10 p.m. para a manga esquerda, 1 
aum., 24 p.m. para as costas, 1 aum., 10 p. para a manga direita, 1 aum., 12 
p.m. para a frente direita, 5 cordões de t. para o transpasse. Trab. as carr. 
pares em t.. Até a 25ª carr. trab. 1 aum. sobre cada aum. nas carr. ímpares e 
as laç. dos aum. anteriores, trab. em p.m.. Ao atingir a 26ª carr. deverá estar 
com 186 p.. Trab. a 1ª casa para botão no meio do transpasse do lado 
direito na 5ª carr. e mais 3 casas a cada 8 cm.

Corpo:
Trab. 5 cordões de t., 25 p.m., coloque os próximos 38 p. à espera no 
alfinete para a manga, monte 6 p. na ag., 50 p.m., coloque os próximos 38 p. 
à espera no alfinete para a manga, monte 7 p. na ag., 25 p.m., 5 cordões de 
t.. Continue o trabalho em p. fantasia 1 e os transpasses. A 27 cm desde o 
começo, trab. todos os p. em cordões de t.. A 30 cm do começo, arremate 
todos os p..

Manga direita:
Monte 3 p. na ag., retome os p. que ficaram à espera trabalhando em p.m. e 
monte 3 p. na ag.. Continue o trabalho em p.m.. A 18 cm do começo da 
manga, trab. em p. de barra 1/1 por 3,5 cm e arremate todos os p..

Manga esquerda:
Monte 3 p. na ag., retome os p. que ficaram à espera trabalhando em p.m. e 
monte 3 p. na ag.. Trab. igual a manga direita.

Acabamento:
Feche as mangas e as cavas. Pregue os botões.

JARDINEIRA

Perna direita:
Monte 57 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 2,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 8 p.m., 15 p. fantasia 2, 34 p.m.. A 8 
cm desde o começo, coloque os p. à espera no alfinete.

Perna esquerda:
Monte 57 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 2,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 34 p.m., 15 p. fantasia 2, 8 p.m.. A 8 
cm desde o começo, junte as duas pernas da seguinte maneira: aumente 2 
pontos no início da carr. da perna esquerda, trab. os 57 p. acompanhando a 
distribuição inicial, monte 4 p. na ag., retome os 57 p. da perna direita 
acompanhando a distribuição inicial e aumente 2 p. no final da carr. (total 
122 p.). Os p. aumentados deverão ser trabalhados em p.m.. 

Corpo:
A 26 cm desde o começo, para formar as cavas, divida o trabalho em 3 
partes, sendo 30 p. para o lado esquerdo das costas, 62 p. para a frente e 
30 p. para o lado direito das costas e conclua cada parte separadamente.

Lado esquerdo das costas:
Trab. 24 p.m., 2 p. j. em t., 4 p. em t., vire e trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 23 t., 
vire e trab. 22 p.m., 2 p. j. em t., 4 p. em t.. Continue trabalhando os 5 p. da 
borda da cava em cordões de t. para o acabamento e os 22 p. em p.m.. A 30 
cm desde o começo, substitua os p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o 
começo, arremate os 22 p. de barra 2/2. Trab. os cordões de t. por 14 cm e 
arremate todos os p..

Frente:
Trab. 4 p. em cordões t. e 2 p. j. em t. no início da carr., os p. centrais 
acompanhando a distribuição inicial e nos 6 últimos p. trab. 2 p. j. em t., 4 p. 
em cordões t. a cada 2 carr. 7 vezes. A 30 cm desde o começo, substitua os 
p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o começo, arremate todos os p.. 
Faça uma casa para botão de cada lado no meio do conjunto de p. em 
cordões de t. a 34 cm desde o começo.

Lado direito das costas:
Trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 24 p.m., vire e trab. 23 t., 2 p. j. em t., 4 p. em t., 
vire e trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 22 p.m.. Continue trabalhando os 5 p. da 
borda da cava em cordões de t. para o acabamento e os 22 p. em p.m.. A 30 
cm desde o começo, substitua os p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o 
começo, arremate os 22 p. de barra 2/2. Trab. os cordões de t. por 14 cm e 
arremate todos os p..

Acabamento:
Feche as pernas e as costas. Pregue os botões.

Tamanho: 3 a 6 meses

MATERIAL

Petit Bebê, 2 nov. (100 g) na cor Nínive (701); ag. de tricô Pingouin nº 3,5, 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; 6 botões bege com 1,5 cm; alfinetes 
para tricô.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; t. = tricô; j. = junto(s); laç. = 
laçada; p.m. = direito em m., avesso em t.; aum. = laç, 1 m., laç.; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita; cordão de t. = direito e avesso 
em t.; p. de barra 1/1 = no direito trab. *1 m., 1 t.*, no avesso trab. * 1 t., 1 
m.*; p. de barra 2/2 = no direito trab. *2 m., 2 t.*, no avesso trab. * 2 t., 2 
m.*; mate simples = tire 1 p. sem fazer em m., 1 m., derrube o p. sem fazer 
sobre o p. trabalhado; mate duplo = tire 1 p. sem fazer em m., 2 p. j. em m., 
derrube o p. sem fazer sobre o p. trabalhado; casa para botão = 2 p. j. em t., 
laç..

P. fantasia 1: nº de p. múltiplo de 8 + 1 p.. Acompanhe o diagrama.

P. fantasia 2: nº de p. múltiplo de 15 p.. Acompanhe o diagrama.

Tensão do ponto: um quadrado em p. m. com 10 x 10 cm = 22 p. x 30 carr..

CONJUNTO JARDINEIRA
NÍNIVE - PETIT BEBÊ

Por Rosely Biolada para Ateliê Pingouin  

3,5 mm

2 novs. 100g



EXECUÇÃO

CASAQUINHO
É feito numa peça só começando pela pala.

Pala:
Monte 82 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 1,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 5 cordões de t. para o transpasse, 12 
p.m. para a frente esquerda, 1 aum., 10 p.m. para a manga esquerda, 1 
aum., 24 p.m. para as costas, 1 aum., 10 p. para a manga direita, 1 aum., 12 
p.m. para a frente direita, 5 cordões de t. para o transpasse. Trab. as carr. 
pares em t.. Até a 25ª carr. trab. 1 aum. sobre cada aum. nas carr. ímpares e 
as laç. dos aum. anteriores, trab. em p.m.. Ao atingir a 26ª carr. deverá estar 
com 186 p.. Trab. a 1ª casa para botão no meio do transpasse do lado 
direito na 5ª carr. e mais 3 casas a cada 8 cm.

Corpo:
Trab. 5 cordões de t., 25 p.m., coloque os próximos 38 p. à espera no 
alfinete para a manga, monte 6 p. na ag., 50 p.m., coloque os próximos 38 p. 
à espera no alfinete para a manga, monte 7 p. na ag., 25 p.m., 5 cordões de 
t.. Continue o trabalho em p. fantasia 1 e os transpasses. A 27 cm desde o 
começo, trab. todos os p. em cordões de t.. A 30 cm do começo, arremate 
todos os p..

Manga direita:
Monte 3 p. na ag., retome os p. que ficaram à espera trabalhando em p.m. e 
monte 3 p. na ag.. Continue o trabalho em p.m.. A 18 cm do começo da 
manga, trab. em p. de barra 1/1 por 3,5 cm e arremate todos os p..

Manga esquerda:
Monte 3 p. na ag., retome os p. que ficaram à espera trabalhando em p.m. e 
monte 3 p. na ag.. Trab. igual a manga direita.

Acabamento:
Feche as mangas e as cavas. Pregue os botões.

JARDINEIRA

Perna direita:
Monte 57 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 2,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 8 p.m., 15 p. fantasia 2, 34 p.m.. A 8 
cm desde o começo, coloque os p. à espera no alfinete.

Perna esquerda:
Monte 57 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 2,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 34 p.m., 15 p. fantasia 2, 8 p.m.. A 8 
cm desde o começo, junte as duas pernas da seguinte maneira: aumente 2 
pontos no início da carr. da perna esquerda, trab. os 57 p. acompanhando a 
distribuição inicial, monte 4 p. na ag., retome os 57 p. da perna direita 
acompanhando a distribuição inicial e aumente 2 p. no final da carr. (total 
122 p.). Os p. aumentados deverão ser trabalhados em p.m.. 

Corpo:
A 26 cm desde o começo, para formar as cavas, divida o trabalho em 3 
partes, sendo 30 p. para o lado esquerdo das costas, 62 p. para a frente e 
30 p. para o lado direito das costas e conclua cada parte separadamente.

Lado esquerdo das costas:
Trab. 24 p.m., 2 p. j. em t., 4 p. em t., vire e trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 23 t., 
vire e trab. 22 p.m., 2 p. j. em t., 4 p. em t.. Continue trabalhando os 5 p. da 
borda da cava em cordões de t. para o acabamento e os 22 p. em p.m.. A 30 
cm desde o começo, substitua os p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o 
começo, arremate os 22 p. de barra 2/2. Trab. os cordões de t. por 14 cm e 
arremate todos os p..

Frente:
Trab. 4 p. em cordões t. e 2 p. j. em t. no início da carr., os p. centrais 
acompanhando a distribuição inicial e nos 6 últimos p. trab. 2 p. j. em t., 4 p. 
em cordões t. a cada 2 carr. 7 vezes. A 30 cm desde o começo, substitua os 
p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o começo, arremate todos os p.. 
Faça uma casa para botão de cada lado no meio do conjunto de p. em 
cordões de t. a 34 cm desde o começo.

Lado direito das costas:
Trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 24 p.m., vire e trab. 23 t., 2 p. j. em t., 4 p. em t., 
vire e trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 22 p.m.. Continue trabalhando os 5 p. da 
borda da cava em cordões de t. para o acabamento e os 22 p. em p.m.. A 30 
cm desde o começo, substitua os p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o 
começo, arremate os 22 p. de barra 2/2. Trab. os cordões de t. por 14 cm e 
arremate todos os p..

Acabamento:
Feche as pernas e as costas. Pregue os botões.

Tamanho: 3 a 6 meses

MATERIAL

Petit Bebê, 2 nov. (100 g) na cor Nínive (701); ag. de tricô Pingouin nº 3,5, 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; 6 botões bege com 1,5 cm; alfinetes 
para tricô.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; t. = tricô; j. = junto(s); laç. = 
laçada; p.m. = direito em m., avesso em t.; aum. = laç, 1 m., laç.; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita; cordão de t. = direito e avesso 
em t.; p. de barra 1/1 = no direito trab. *1 m., 1 t.*, no avesso trab. * 1 t., 1 
m.*; p. de barra 2/2 = no direito trab. *2 m., 2 t.*, no avesso trab. * 2 t., 2 
m.*; mate simples = tire 1 p. sem fazer em m., 1 m., derrube o p. sem fazer 
sobre o p. trabalhado; mate duplo = tire 1 p. sem fazer em m., 2 p. j. em m., 
derrube o p. sem fazer sobre o p. trabalhado; casa para botão = 2 p. j. em t., 
laç..

P. fantasia 1: nº de p. múltiplo de 8 + 1 p.. Acompanhe o diagrama.

P. fantasia 2: nº de p. múltiplo de 15 p.. Acompanhe o diagrama.

Tensão do ponto: um quadrado em p. m. com 10 x 10 cm = 22 p. x 30 carr..



EXECUÇÃO

CASAQUINHO
É feito numa peça só começando pela pala.

Pala:
Monte 82 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 1,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 5 cordões de t. para o transpasse, 12 
p.m. para a frente esquerda, 1 aum., 10 p.m. para a manga esquerda, 1 
aum., 24 p.m. para as costas, 1 aum., 10 p. para a manga direita, 1 aum., 12 
p.m. para a frente direita, 5 cordões de t. para o transpasse. Trab. as carr. 
pares em t.. Até a 25ª carr. trab. 1 aum. sobre cada aum. nas carr. ímpares e 
as laç. dos aum. anteriores, trab. em p.m.. Ao atingir a 26ª carr. deverá estar 
com 186 p.. Trab. a 1ª casa para botão no meio do transpasse do lado 
direito na 5ª carr. e mais 3 casas a cada 8 cm.

Corpo:
Trab. 5 cordões de t., 25 p.m., coloque os próximos 38 p. à espera no 
alfinete para a manga, monte 6 p. na ag., 50 p.m., coloque os próximos 38 p. 
à espera no alfinete para a manga, monte 7 p. na ag., 25 p.m., 5 cordões de 
t.. Continue o trabalho em p. fantasia 1 e os transpasses. A 27 cm desde o 
começo, trab. todos os p. em cordões de t.. A 30 cm do começo, arremate 
todos os p..

Manga direita:
Monte 3 p. na ag., retome os p. que ficaram à espera trabalhando em p.m. e 
monte 3 p. na ag.. Continue o trabalho em p.m.. A 18 cm do começo da 
manga, trab. em p. de barra 1/1 por 3,5 cm e arremate todos os p..

Manga esquerda:
Monte 3 p. na ag., retome os p. que ficaram à espera trabalhando em p.m. e 
monte 3 p. na ag.. Trab. igual a manga direita.

Acabamento:
Feche as mangas e as cavas. Pregue os botões.

JARDINEIRA

Perna direita:
Monte 57 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 2,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 8 p.m., 15 p. fantasia 2, 34 p.m.. A 8 
cm desde o começo, coloque os p. à espera no alfinete.

Perna esquerda:
Monte 57 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 2,5 cm. Continue o trabalho 
distribuindo os p. da seguinte maneira: 34 p.m., 15 p. fantasia 2, 8 p.m.. A 8 
cm desde o começo, junte as duas pernas da seguinte maneira: aumente 2 
pontos no início da carr. da perna esquerda, trab. os 57 p. acompanhando a 
distribuição inicial, monte 4 p. na ag., retome os 57 p. da perna direita 
acompanhando a distribuição inicial e aumente 2 p. no final da carr. (total 
122 p.). Os p. aumentados deverão ser trabalhados em p.m.. 

Corpo:
A 26 cm desde o começo, para formar as cavas, divida o trabalho em 3 
partes, sendo 30 p. para o lado esquerdo das costas, 62 p. para a frente e 
30 p. para o lado direito das costas e conclua cada parte separadamente.

Lado esquerdo das costas:
Trab. 24 p.m., 2 p. j. em t., 4 p. em t., vire e trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 23 t., 
vire e trab. 22 p.m., 2 p. j. em t., 4 p. em t.. Continue trabalhando os 5 p. da 
borda da cava em cordões de t. para o acabamento e os 22 p. em p.m.. A 30 
cm desde o começo, substitua os p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o 
começo, arremate os 22 p. de barra 2/2. Trab. os cordões de t. por 14 cm e 
arremate todos os p..

Frente:
Trab. 4 p. em cordões t. e 2 p. j. em t. no início da carr., os p. centrais 
acompanhando a distribuição inicial e nos 6 últimos p. trab. 2 p. j. em t., 4 p. 
em cordões t. a cada 2 carr. 7 vezes. A 30 cm desde o começo, substitua os 
p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o começo, arremate todos os p.. 
Faça uma casa para botão de cada lado no meio do conjunto de p. em 
cordões de t. a 34 cm desde o começo.

Lado direito das costas:
Trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 24 p.m., vire e trab. 23 t., 2 p. j. em t., 4 p. em t., 
vire e trab. 4 p. em t., 2 p. j. em t., 22 p.m.. Continue trabalhando os 5 p. da 
borda da cava em cordões de t. para o acabamento e os 22 p. em p.m.. A 30 
cm desde o começo, substitua os p.m. por p. de barra 2/2. A 35 cm desde o 
começo, arremate os 22 p. de barra 2/2. Trab. os cordões de t. por 14 cm e 
arremate todos os p..

Acabamento:
Feche as pernas e as costas. Pregue os botões.

Tamanho: 3 a 6 meses

MATERIAL

Petit Bebê, 2 nov. (100 g) na cor Nínive (701); ag. de tricô Pingouin nº 3,5, 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; 6 botões bege com 1,5 cm; alfinetes 
para tricô.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; t. = tricô; j. = junto(s); laç. = 
laçada; p.m. = direito em m., avesso em t.; aum. = laç, 1 m., laç.; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita; cordão de t. = direito e avesso 
em t.; p. de barra 1/1 = no direito trab. *1 m., 1 t.*, no avesso trab. * 1 t., 1 
m.*; p. de barra 2/2 = no direito trab. *2 m., 2 t.*, no avesso trab. * 2 t., 2 
m.*; mate simples = tire 1 p. sem fazer em m., 1 m., derrube o p. sem fazer 
sobre o p. trabalhado; mate duplo = tire 1 p. sem fazer em m., 2 p. j. em m., 
derrube o p. sem fazer sobre o p. trabalhado; casa para botão = 2 p. j. em t., 
laç..

P. fantasia 1: nº de p. múltiplo de 8 + 1 p.. Acompanhe o diagrama.

P. fantasia 2: nº de p. múltiplo de 15 p.. Acompanhe o diagrama.

Tensão do ponto: um quadrado em p. m. com 10 x 10 cm = 22 p. x 30 carr..
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fiospingouin

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.


