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Balaclava Canina



TAMANHO
6

MATERIAL
Balloon, 1 nov. (100 g) na cor Red Night (314);
FIO BRANCO DO ACABAMENTO E POMPOM;
ag. de crochê Pingouin de 4 mm; ag. de tapeçaria
para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
nov. = novelo; p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = 
correntinha(s); pb = p. baixo; pbx = p. baixíssimo; mpa = meio ponto alto; 
pa = p. alto; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

Tensão do ponto: um quadrado em pa com 10 x 10 cm = 16 p. x 9 carr..

EXECUÇÃO
Com o fio Red Night, faça 53 corr., 1 pa laçando a 5ª corr. a contar da ag., 1 
pa em cada corr. até o final do cordão. Trab. 12 carr. em pa. Para os 

arredondados, pule o 1º p., 5 pbx, 1 pb, 1 mpa, 2 pa fechados juntos, 32 pa, 
2 pa fechados juntos, 1 mpa, 1 pb, vire e trab. 1 pbx no pb, 1 pbx no mpa, 2 
pbx no pa, 3 corr. para subir a carr. Continue trabalhando mais 11 carr. em 
pa e arremate.

MONTAGEM
Dobre a peça e costure a frente e a parte superior.

ACABAMENTO
Com o fio branco, trab. 4 carr. de pb ao redor da abertura da frente.
Faça um pompom com 5 cm de diâmetro e pregue na ponta.

POR ROSANGELA GONÇALVES  @ROSAARTEIRALINHAS PARA  ATELIÊ PINGOUIN

4  mm1 nov. 100 g

BALACLAVA CANINA 
BALLOON 



TAMANHO
6

MATERIAL
Balloon, 1 nov. (100 g) na cor Red Night (314);
FIO BRANCO DO ACABAMENTO E POMPOM;
ag. de crochê Pingouin de 4 mm; ag. de tapeçaria
para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
nov. = novelo; p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = 
correntinha(s); pb = p. baixo; pbx = p. baixíssimo; mpa = meio ponto alto; 
pa = p. alto; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

Tensão do ponto: um quadrado em pa com 10 x 10 cm = 16 p. x 9 carr..

EXECUÇÃO
Com o fio Red Night, faça 53 corr., 1 pa laçando a 5ª corr. a contar da ag., 1 
pa em cada corr. até o final do cordão. Trab. 12 carr. em pa. Para os 

arredondados, pule o 1º p., 5 pbx, 1 pb, 1 mpa, 2 pa fechados juntos, 32 pa, 
2 pa fechados juntos, 1 mpa, 1 pb, vire e trab. 1 pbx no pb, 1 pbx no mpa, 2 
pbx no pa, 3 corr. para subir a carr. Continue trabalhando mais 11 carr. em 
pa e arremate.

MONTAGEM
Dobre a peça e costure a frente e a parte superior.

ACABAMENTO
Com o fio branco, trab. 4 carr. de pb ao redor da abertura da frente.
Faça um pompom com 5 cm de diâmetro e pregue na ponta.

FEITO COM BALLOON



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.



Croxinha



MATERIAL
Fio: ATELIE NATUREZA , 4768 claiborne ou 1721 celulose

Agulha de crochê sugerida 3,5 mm ou 4mm, enchimento,
agulha de tapeceiro, tesoura.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

EXECUÇÃO

Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18)
Carr.4: 1aum e 5 pb* 3 (21)
Carr.5-8:  seguir pb por 4 carr. (21)
Carr. 9: 1dm e 5pb * 3 (18)
Carr. 10: Seguir pb por 1 carr. (18)
Carr. 11: 1dm e 4pb * 3 (15)
Carr. 12: 1dm e 3pb * 3 (12)
Colocar enchimento.
Carr. 13: 1dm e 2pb * 3 (9)
Carr. 14: Seguir pb por 1 carr. (9)
Carr. 15: 1dm e 1pb * 3 (6)
Arrematar.

GORRO NATAL
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2:  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: 1aum e 4 pb *2 (12)
Carr.8: 1aum e 5 pb *2 (14)
Carr.9: trocar de cor para branco e seguir 1 carr. MPA (14)
Arrematar.

Colocar um pom pom na ponta do gorro.
Costurar ou colar na croxinha.

3,5 mm

1 nov. 100 g

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

CROXINHA
ATELIÊ NATUREZA



AMIGURUMI

MATERIAL
Fio: ATELIE NATUREZA , 4768 claiborne ou 1721 celulose

Agulha de crochê sugerida 3,5 mm ou 4mm, enchimento,
agulha de tapeceiro, tesoura.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

EXECUÇÃO

Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18)
Carr.4: 1aum e 5 pb* 3 (21)
Carr.5-8:  seguir pb por 4 carr. (21)
Carr. 9: 1dm e 5pb * 3 (18)
Carr. 10: Seguir pb por 1 carr. (18)
Carr. 11: 1dm e 4pb * 3 (15)
Carr. 12: 1dm e 3pb * 3 (12)
Colocar enchimento.
Carr. 13: 1dm e 2pb * 3 (9)
Carr. 14: Seguir pb por 1 carr. (9)
Carr. 15: 1dm e 1pb * 3 (6)
Arrematar.

GORRO NATAL
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2:  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: 1aum e 4 pb *2 (12)
Carr.8: 1aum e 5 pb *2 (14)
Carr.9: trocar de cor para branco e seguir 1 carr. MPA (14)
Arrematar.

Colocar um pom pom na ponta do gorro.
Costurar ou colar na croxinha.

FEITO COM ATELIÊ NATUREZA



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.



Urso Polar



MATERIAL
Fio Bella Arte cor Branco e Bella Arte cor Rosa
Fio Balloon Amigo Vermelho e Branco para gorro

Agulha de crochê sugerida 3 mm ou 3,5mm, enchimento, agulha de 
tapeceiro, tesoura, par de olhos tipo pupila 7mm ou com travas de 
segurança e focinho preto com trava de segurança.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

INÍCIO

Focinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Carr.2: aum *7 (14)
Carr.3: Seguir pb (14)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura, inserir focinho 
preto com trava de segurança no meio ou bordar.

Blush 2x
Carr.1: 5 pb no A.M
Arrematar e deixar cerca de 10 cm de fio para costura

Corpo fio BRANCO
Carr.1: 6 pb 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 4pb * 6 (30)
Carr.6-9:  seguir pb por 4 carr. (30)
Carr. 10: 5pb e 1 aum * 6 (36)
Carr. 11-15: Seguir pb por 5 carr. (36)

Costurar focinho e inserir olhos. Costurar também o blush.
Carr. 16: 1aum e 6 pb * 6 (42)
Carr. 17-23: Seguir pb por 8 carr. (42)
Carr. 24: 1dm e 5pb * 6 (36)
Carr. 25: 1dm e 4pb * 6 (30)
Carr. 26: 1dm e 3pb *6 (24)
Carr. 27: 1dm e 2pb *6 (18)
Colocar enchimento.
Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12)
Carr. 29: dm *6 (6)
Arrematar.

Membros
Fazer 4X
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3-5: Seguir pb por 3 carr.  (12)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura.

Rabinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Arrematar deixando cerca de 10cm de fio para costura.

MONTAGEM:
Marcar com alfinetes o posicionamento  das orelhas, braços, pernas e 
rabinho. Alinhar e costurar.

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

3,5  mm3 nov. 200 g

Gorro agulha 2.5 mm Balloon Fio Vermelho
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2:  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: 1aum e 4 pb *2 (12)
Carr.8: 1aum e 5 pb *2 (14)
Carr.9: 1aum e 6 pb *2 (16)
Carr.9: trocar de cor para fio branco e seguir  6pb e 1aum *2 (18)

Arrematar.

Colocar um pom pom na ponta do gorro.

URSO POLAR 
BELLA ARTE E BALLOON

FEITO COM BELLA



MATERIAL
Fio Bella Arte cor Branco e Bella Arte cor Rosa
Fio Balloon Amigo Vermelho e Branco para gorro

Agulha de crochê sugerida 3 mm ou 3,5mm, enchimento, agulha de 
tapeceiro, tesoura, par de olhos tipo pupila 7mm ou com travas de 
segurança e focinho preto com trava de segurança.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

INÍCIO 

Focinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Carr.2: aum *7 (14)
Carr.3: Seguir pb (14)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura, inserir 
focinho preto com trava de segurança no meio ou bordar.

Blush 2x
Carr.1: 5 pb no A.M
Arrematar e deixar cerca de 10 cm de fio para costura

Corpo fio BRANCO
Carr.1: 6 pb 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 4pb * 6 (30)
Carr.6-9:  seguir pb por 4 carr. (30)
Carr. 10: 5pb e 1 aum * 6 (36)
Carr. 11-15: Seguir pb por 5 carr. (36)

Costurar focinho e inserir olhos. Costurar também o blush. Carr. 
16: 1aum e 6 pb * 6 (42)
Carr. 17-23: Seguir pb por 8 carr. (42)
Carr. 24: 1dm e 5pb * 6 (36)
Carr. 25: 1dm e 4pb * 6 (30)
Carr. 26: 1dm e 3pb *6 (24)
Carr. 27: 1dm e 2pb *6 (18)
Colocar enchimento.
Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12)
Carr. 29: dm *6 (6)
Arrematar.

Membros 
Fazer 4X
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3-5: Seguir pb por 3 carr.  (12)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura.

Rabinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Arrematar deixando cerca de 10cm de fio para costura.

Gorro agulha 2.5 mm Balloon Fio Vermelho
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2:  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: 1aum e 4 pb *2 (12)
Carr.8: 1aum e 5 pb *2 (14)
Carr.9: 1aum e 6 pb *2 (16)
Carr.9: trocar de cor para fio branco e seguir  6pb e 1aum *2 (18)

Arrematar.

Colocar um pom pom na ponta do gorro.

FEITO COM BELLA



MATERIAL
Fio Bella Arte cor Branco e Bella Arte cor Rosa
Fio Balloon Amigo Vermelho e Branco para gorro

Agulha de crochê sugerida 3 mm ou 3,5mm, enchimento, agulha de 
tapeceiro, tesoura, par de olhos tipo pupila 7mm ou com travas de 
segurança e focinho preto com trava de segurança.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

INÍCIO

Focinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Carr.2: aum *7 (14)
Carr.3: Seguir pb (14)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura, inserir focinho 
preto com trava de segurança no meio ou bordar.

Blush 2x
Carr.1: 5 pb no A.M
Arrematar e deixar cerca de 10 cm de fio para costura

Corpo fio BRANCO
Carr.1: 6 pb 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 4pb * 6 (30)
Carr.6-9:  seguir pb por 4 carr. (30)
Carr. 10: 5pb e 1 aum * 6 (36)
Carr. 11-15: Seguir pb por 5 carr. (36)

Costurar focinho e inserir olhos. Costurar também o blush.
Carr. 16: 1aum e 6 pb * 6 (42)
Carr. 17-23: Seguir pb por 8 carr. (42)
Carr. 24: 1dm e 5pb * 6 (36)
Carr. 25: 1dm e 4pb * 6 (30)
Carr. 26: 1dm e 3pb *6 (24)
Carr. 27: 1dm e 2pb *6 (18)
Colocar enchimento.
Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12)
Carr. 29: dm *6 (6)
Arrematar.

Membros
Fazer 4X
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3-5: Seguir pb por 3 carr.  (12)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura.

Rabinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Arrematar deixando cerca de 10cm de fio para costura.

MONTAGEM:
Marcar com alfinetes o posicionamento  das orelhas, braços, pernas e 
rabinho. Alinhar e costurar.

FEITO COM BELLA

Orelha
Carr. 1: 6pontos baixos no anel magico , carr.2 : aum*6 (12) , 
arrematar deixando 15cm de fio para costura. Alinhar no topo da 
cabeça com alfinetes e costurar.
MONTAGEM:
Marcar com alfinetes o posicionamento  das orelhas, braços, 
pernas e rabinho. Alinhar e costurar.

Gorro agulha 2.5 mm Balloon Fio Vermelho
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2:  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: 1aum e 4 pb *2 (12)
Carr.8: 1aum e 5 pb *2 (14)
Carr.9: 1aum e 6 pb *2 (16)
Carr.9: trocar de cor para fio branco e seguir  6pb e 1aum *2 (18)
Arrematar.
Colocar um pom pom na ponta do gorro.



MATERIAL
Fio Bella Arte cor Branco e Bella Arte cor Rosa
Fio Balloon Amigo Vermelho e Branco para gorro

Agulha de crochê sugerida 3 mm ou 3,5mm, enchimento, agulha de 
tapeceiro, tesoura, par de olhos tipo pupila 7mm ou com travas de 
segurança e focinho preto com trava de segurança.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

INÍCIO

Focinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Carr.2: aum *7 (14)
Carr.3: Seguir pb (14)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura, inserir focinho 
preto com trava de segurança no meio ou bordar.

Blush 2x
Carr.1: 5 pb no A.M
Arrematar e deixar cerca de 10 cm de fio para costura

Corpo fio BRANCO
Carr.1: 6 pb 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 4pb * 6 (30)
Carr.6-9:  seguir pb por 4 carr. (30)
Carr. 10: 5pb e 1 aum * 6 (36)
Carr. 11-15: Seguir pb por 5 carr. (36)

Costurar focinho e inserir olhos. Costurar também o blush.
Carr. 16: 1aum e 6 pb * 6 (42)
Carr. 17-23: Seguir pb por 8 carr. (42)
Carr. 24: 1dm e 5pb * 6 (36)
Carr. 25: 1dm e 4pb * 6 (30)
Carr. 26: 1dm e 3pb *6 (24)
Carr. 27: 1dm e 2pb *6 (18)
Colocar enchimento.
Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12)
Carr. 29: dm *6 (6)
Arrematar.

Membros
Fazer 4X
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3-5: Seguir pb por 3 carr.  (12)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura.

Rabinho
Carr.1: 7 pb no A.M
Arrematar deixando cerca de 10cm de fio para costura.

MONTAGEM:
Marcar com alfinetes o posicionamento  das orelhas, braços, pernas e 
rabinho. Alinhar e costurar.

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.

Gorro agulha 2.5 mm Balloon Fio Vermelho
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2:  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: 1aum e 4 pb *2 (12)
Carr.8: 1aum e 5 pb *2 (14)
Carr.9: 1aum e 6 pb *2 (16)
Carr.9: trocar de cor para fio branco e seguir  6pb e 1aum *2 (18)

Arrematar.

Colocar um pom pom na ponta do gorro.



Varal de Luzes



MATERIAL
Fio Balloon Amigo de várias cores
Agulha de crochê número 2,5
Fibra siliconada para enchimento
Agulha de tapeceiro
Tesoura
Marcador de pontos

ABREVIAÇÕES DE PONTOS
Pb: ponto baixo
Pa: ponto alto
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Pbl: ponto bolha
Corr: correntinha
Aum: aumento
Dim: diminuição
**: Repetir

Iniciar pela parte verde:

1. Anel mágico com 10pb
2. 10 pb pela alça de trás de cada ponto da carr anterior
3-4. 10pb
Trocar de cor
5. 1 aum em cada ponto da carr anterior (20)
6. *3pb 1aum* 5x (25)
7-10. 25pb
11. *3pb 1dum* 5x (20)
12-13. 20pb
14. *2pb 1dim* 5x (15)
15-16. 15pb
Colocar enchimento
17. *1pb 1dim* 5x (10)
18. 10 pb
Cortar o fio e fechar o anel invertido passando a agulha de tapeceiro 
apenas pelas alças de fora de cada ponto. 

Faça quantas lâmpadas coloridas quiser!!

Para unir as lâmpadas:

Iniciar fazendo 30cm de correntinhas e sem tirar a laçada da agulha um 
pbx na base verde da lâmpada, fazer mais 25 correntinhas de espaço para 
a próxima.

Se preferir pode aumentar ou diminuir o espaço entre cada lâmpada do seu 
varalzinho.

2,5 mm3 nov. 50 g

POR JOSI SENA @JOSESENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

VARAL DE LUZES 
BALLOON AMIGO



MATERIAL
Fio Balloon Amigo de várias cores
Agulha de crochê número 2,5
Fibra siliconada para enchimento
Agulha de tapeceiro
Tesoura
Marcador de pontos

ABREVIAÇÕES DE PONTOS
Pb: ponto baixo
Pa: ponto alto
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Pbl: ponto bolha
Corr: correntinha
Aum: aumento
Dim: diminuição
**: Repetir

Iniciar pela parte verde:

1. Anel mágico com 10pb
2. 10 pb pela alça de trás de cada ponto da carr anterior
3-4. 10pb
Trocar de cor
5. 1 aum em cada ponto da carr anterior (20)
6. *3pb 1aum* 5x (25)
7-10. 25pb
11. *3pb 1dum* 5x (20)
12-13. 20pb
14. *2pb 1dim* 5x (15)
15-16. 15pb
Colocar enchimento
17. *1pb 1dim* 5x (10)
18. 10 pb
Cortar o fio e fechar o anel invertido passando a agulha de tapeceiro
apenas pelas alças de fora de cada ponto.

Faça quantas lâmpadas coloridas quiser!!

Para unir as lâmpadas:

Iniciar fazendo 30cm de correntinhas e sem tirar a laçada da agulha um 
pbx na base verde da lâmpada, fazer mais 25 correntinhas de espaço para 
a próxima.

Se preferir pode aumentar ou diminuir o espaço entre cada lâmpada do seu 
varalzinho.

BALLOON AMIGOFEITO COM



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.



Bola Prata 
e Ouro 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

BRISA STARFEITO COM

BOLA PRATA E OURO
BRISA STAR



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.

BRISA STARFEITO COM



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.



Bolachinhas



POR SIMONE DA MAIA @ATELIE_BICHO_GRILO  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL 

Pingouin Balloon Amigo 1 nov. (50g) 
nas cores Ressaca (1620), Tomate (314) 
e Centeio (5797); ag. para crochê Pingouin 
de 3,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); 
aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; dim. = diminuição = 2 p. 
fechados juntos; carr. = carreira(s); 
nov. = novelo(s); p. = ponto(s); 
pb = p. baixo; pbt = p. baixo pela alça de trás do p. da carr. anterior; 
pbx = p. baixíssimo; 
pa = p. alto; mpa = meio p. alto; pad = p. alto duplo; 
corr. = correntinha(s); 
trab. = trabalhe; 
*...* = repita de *a*, rep. = repita

3,5 mm1 nov. 50 g

BOLACHINHAS DE NATAL 
BALLOON AMIGO



BALLOON AMIGOFEITO COM

PONTO ALTO COM PICÔ
Faça o pa normalmente, 3 corr., 1 pbx no alto do pa.

EXECUÇÃO

BASE
Com uma das cores do fio, faça um anel mágico.
1ª carr.: Trab. 6 pb no anel mágico. Finalize sempre as carr. com 1 pbx. (6 
p.)
2ª carr.: Trab. 2 pb em cada p. da carr. anterior. (12 p.)
3ª carr.: *1 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (18 p.)
4ª carr.: *2 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (24 p.)
5ª carr.: *3 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (30 p.)
6ª carr.: *4 pb, 1 aum.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (36 p.)
7ª a 10ª carr.: 1 pb em cada p. da carr. anterior.
11ª carr.: 1 pb pegando pela alça de trás do p. em cada p. da carr. anterior.
12ª carr.: *4 pb, 1 dim.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (30 p.)
13ª carr.: *3 pb, 1 dim.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (24 p.)
14ª carr.: *2 pb, 1 dim.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (18 p.)
15ª carr.: *1 pb, 1 dim.*, rep. os p. entre * até o final da carr. (12 p.)
16ª carr. 1 dim. em cada p. da carr. anterior. (6 p.)

Para terminar, faça um “anel mágico invertido”, fechando o círculo e crian-
do uma “bolachinha” de crochê.

FINALIZAÇÃO

Faça um alinhavo com fio em cor contrastante em toda a volta da “bola-
chinha” e termine com um laço. (veja foto).
Cole ou costure o motivo desejado no centro do círculo (veja receitas 
abaixo). Faça os motivos nas cores contrastantes e combine como quiser. 
Passe um fio na parte superior para pendurar o enfeite.



MOTIVO 1: ESTRELA
EXECUÇÃO
Faça 5 corr. e feche com 1 pbx.
1ª carr.: Faça 1 corr. para subir, *1 mpa, 1 pa com picô, 1 mpa, 1 pb*, rep. os 
p. entre * mais 4 vezes. Feche com 1 pbx e arremate.

MOTIVO 2: CORAÇÃO
EXECUÇÃO
Faça 5 corr. e feche com 1 pbx.
1ª carr.: 3 corr., 5 pad, 3 pa, 1 corr., 1 pad, 1 corr., 3 pa, 5 pad, 3 corr. Feche 
com 1 pbx e arremate.

MOTIVO 3: GUIRLANDA
EXECUÇÃO
Faça 8 corr. e feche com 1 pbx.
1ª carr.: Faça 2 corr. e 17 mpa. Feche com 1 pbx.
2ª carr.: Faça *1 corr., 1 pbx* e rep. os p. entre * até o final da carr. Feche 
com 1 pbx e arremate.
Enfeite a guirlanda como desejar. 

BALLOON AMIGOFEITO COM



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.



Guirlanda



MATERIAL
Fio Ballon Amigo coloridos para pinheiros
Fio Família Branco para os pompons

Agulha de crochê número 2,5
Tesoura
Agulha de tapeceiro
Fibra Siliconada
Pistola e bastão de cola quente
Base de papelão cortada em círculo com tamanho de 21cm de diâmetro 
externo e 14cm de diâmetro interno.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Pb: ponto baixo
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Carr: carreira
Aum: aumento
Dim: diminuição
** Repetir

INÍCIO

Pinheiro - Fazer 5
Copa

Iniciar com 10 corr
1. Voltar a partir da 2ª corr e fazer: 8pb, 3pb juntos na 1ªcorr, 7pb, 2pb 
juntos na última corr (20)
2. 1aum, 7pb, 1aum, 1pb,1aum, 7pb, 1aum, 1pb (24)
3-6. 24pb
7. *1dim, 10pb* 2x (22)
8. 22pb
9. *1dim, 9pb* 2x (20)
10-11. 20pb
12. *2pb, 1dim* 5x (15)
13-14. 15pb
Colocar enchimento.
15. *1pb, 1dim* 5x (10)
16. 10pb
17. dim em toda volta (5)
Fechar o anel invertido.

Caule com fio marrom
1. Anel mágico com 5pb
2. Aum em toda volta (10)
3-5. 10pb
Finalizar com pbx e cortar o fio longo para costurar.

Laço - Com fio vermelho
Fazer 60 corr e voltar fazendo pa a partir da 3ª corr saindo da agulha até o 
final. Formar o lacinho e passar o fio algumas vezes no meio. Finalizar com 
um nó atrás.

Montagem
Fazer vários pompons com o fio Família branco.

Forrar a base de papelão com o fio branco e depois usar cola quente para 
colar os pompons na base, fazendo duas camadas.
Depois colar os pinheiros sobre os pompons.
Por último, colar o laço.

3,5  mm6 nov. 200 g

GUIRLANDA FOFA 
BALLOON E FAMÍLIA

POR JOSI SENA @JOSESENACROCHE  PARA ATELIÊ PINGOUIN



MATERIAL
Fio Ballon Amigo coloridos para pinheiros
Fio Família Branco para os pompons

Agulha de crochê número 2,5
Tesoura
Agulha de tapeceiro
Fibra Siliconada
Pistola e bastão de cola quente
Base de papelão cortada em círculo com tamanho de 21cm de diâmetro 
externo e 14cm de diâmetro interno.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Pb: ponto baixo
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Carr: carreira
Aum: aumento
Dim: diminuição
** Repetir

INÍCIO 

Pinheiro - Fazer 5
Copa

Iniciar com 10 corr
1. Voltar a partir da 2ª corr e fazer: 8pb, 3pb juntos na 1ªcorr, 7pb, 2pb
juntos na última corr (20)
2. 1aum, 7pb, 1aum, 1pb,1aum, 7pb, 1aum, 1pb (24)
3-6. 24pb
7. *1dim, 10pb* 2x (22)
8. 22pb
9. *1dim, 9pb* 2x (20)
10-11. 20pb
12. *2pb, 1dim* 5x (15)
13-14. 15pb
Colocar enchimento.
15. *1pb, 1dim* 5x (10)
16. 10pb
17. dim em toda volta (5)
Fechar o anel invertido.

Caule com fio marrom
1. Anel mágico com 5pb
2. Aum em toda volta (10)
3-5. 10pb
Finalizar com pbx e cortar o fio longo para costurar.

Laço - Com fio vermelho
Fazer 60 corr e voltar fazendo pa a partir da 3ª corr saindo da agulha até o 
final. Formar o lacinho e passar o fio algumas vezes no meio. Finalizar com 
um nó atrás.

Montagem
Fazer vários pompons com o fio Família branco.

Forrar a base de papelão com o fio branco e depois usar cola quente para 
colar os pompons na base, fazendo duas camadas.
Depois colar os pinheiros sobre os pompons.
Por último, colar o laço.

FEITO COM BALLOON



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.



SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h 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
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