
LEOAZINHA.
A VERSATILIDADE
DO FIO BELLA,
NA SUA
VERSÃO FERA!



MATERIAL

Bella (150g) 
1 nov. (150g) nas seguintes cores: Ipê (204),  Jerimum (2234), Yellow 
(229), Fash (8300) e Branco (002); ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. 
de tapeçaria para os acabamentos; 2 mini botões pretos para os olhos; 
fibra para enchimento

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p.b. no mesmo p. de base; carr. = 
carreira(s); corr. = correntinha(s); dim.= diminuição(s)= 2 p.b. fechados 
juntos; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; 
trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 

EXECUÇÃO

Cabeça
com a cor Ipê faça um anel mágico e trab. em espiral, marcando o início de 
cada volta para facilitar:
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª) aum. em todos os p. (12 p.)
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.)
5ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
6ª) *4 p.b., 1 aum.* (36 p.)
7ª) *5 p.b., 1 aum.* (42 p.)

8ª) *6 p.b., 1 aum.* (48 p.)
9ª à 15ª) em p.b.
16ª) *6 p.b., 1 dim.* (42 p.)
17ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.)
18ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.)
19ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.)
20ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.)
21ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.)
Coloque o enchimento.
22ª) 6 dim.

Olhos
com a cor Branco faça um anel mágico e trab. em espiral: 
1ª) 6 p.b. no anel
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
Arremate. Faça outro igual. Pregue o mini botão e prenda-os ao rosto.

Focinho
trab. em espiral ao redor da corr. de base. Com a cor Yellow faça 4 corr. de 
base e trab. seguindo o gráfico. Prenda-o no rosto e borde nariz e boca com 
a cor Jerimum.

Juba
coma cor Jerimum faça 45 corr. e trab. em carr. de ida e volta: 
1ª e 2ª carr. em p.b. 
3ª carr.: *3 p.a. no próximo p. de base, pule 1 p., 1 p.b. no próximo p., 1 corr.* .
Arremate. Prenda ao redor do rosto com pequenos pontos.

Orelhas
com a cor Ipê faça um anel mágico e trab. em espiral:
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª) aum. em todos os p. (12 p.)
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ªe 5ª) em p.b.
6ª) *1 p.b., 1 dim* (12 p.)
Dobre.
Faça a parte interna com a cor Jerimum: faça um anel mágico e trab. 8 p.b.. 
Arremate e prenda no centro da orelha com pequenos pontos.

Lacinho
com a cor Flash faça um anel mágico e trab.: (3 corr., 4 p.a., 3 corr., p.bx.) 2 
vezes. Puxe o fio, aperte bem e arremate. Prenda no cabeça.

Corpo
trab. em espiral, de forma oval ao redor da corr. de base. Com a cor Ipê 
faça 10 corr. de base e trab. seguindo o gráfico até a 5ª carr. e continue do 
seguinte modo:
6ª à 12ª) em p.b.
13ª) 3 p.b., 1 dim., 7 p.b., (3 p.b., 1 dim.) 4 vezes, 7 p.b., (3 p.b., 1 dim.) 3 vezes
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14ª) 2 p.b., 1 dim., 7 p.b., (2 p.b., 1 dim.) 4 vezes, 7 p.b., (2 p.b., 1 dim.) 3 vezes
15ª) 1 p.b., 1 dim., 7 p.b., (1 p.b., 1 dim.) 4 vezes, 7 p.b., (1 p.b., 1 dim.) 3 
vezes.
Faça dim. em todos os pontos. Coloque o enchimento um pouco antes de 
fechar. Continue com as dim. até fechar.

Patas
com a cor Ipê faça um anel mágico e trab. em espiral:
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.)
2ª) aum. em todos os p. (12 p.)
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.)
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.)
5ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.)
6ª) (3 p.b., 1 dim.), 4 vezes, 10 p.b. (26 p.)
7ª) (2 p.b., 1 dim.), 4 vezes, 10 p.b. (22 p.)
8ª) (1 p.b., 1 dim.), 4 vezes, 10 p.b. (18 p.)
9ª) 4 dim., 10 p.b. (14 p.)
10ª à 15ª) em p.b. (14 p.)
Coloque o enchimento.
16ª) 7 dim. (7 p.)
Arremate deixando um fio longo para a costura. Faça mais 3 iguais e 
prenda-os ao corpo.

Rabo
com a cor Jerimum faça um anel mágico e trab. em espiral:
1ª) 4 p.b. no anel (4 p.)
2ª) em p.b.
3ª) aum. em todos os p. (8 p.)
4ª) *1 p.b., 1 aum.* (12 p.)
5ª) *2 p.b., 1 aum.* (16 p.)
6ª ) em p.b.
7ª) *2 p.b., 1 dim.* (12 p.)
8ª) *1 p.b., 1 dim.* (8 p.)
Vá colocando o enchimento.
Mude para a cor Ipê e trab. 11 carr. em p.b. e arremate. Coloque o restante 
do enchimento e prenda no corpo.
Corte alguns fios na cor Jerimum
e prenda-os na ponta do rabo.
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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.


