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BELLA
POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL

Fios sugeridos:
Bella (317, 002, 2699, 2219).
Ou pode fazer também todo com o fio Balloon Amigo.
2 nov. 200 g

2,5 mm

Agulha de crochê sugerida 2,5 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, tesoura,
ar de olhos com trava de segurança número 7mm, pinça.

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
CABEÇA
Fio tom pele ( que preferir)
Carr.1: 8pb no A.M;
Carr.2: aum *8 (16);

Carr.3: 1aum e 1 pb * 8 (24);
Carr.4: 1aum e 2 pb* 8 (32);
Carr.5-11 : Seguir pb por 7 carr. (32);
Inserir olhos 2 carr. para baixo e 5 p. depois que
inserir o primeiro olho. Visualizar 4 p. de
distância e bordar bochechas abaixo dos olhos
como imagem:
Carr.12: 1dm e 2pb * 8 (24);
Carr.13: 1dm e 2pb * 6 (18);
Colocar enchimento.
Carr.14: 1dm e 1pb * 6 (12);
Arrematar deixando cerca de 35 cm de fio para costura.
Costurar no corpo.
CABELO
Laranja ou cor que quiser :
Carr.1: 6pb 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 3 pb* 6 (30);
Carr.6: 1aum e 4 pb* 6 (36);
Carr.7-9 : Seguir pb por 3 carr. (36);
Carr. 10: 8pb e fazer o seguinte para fazer os cachos continuando a mesma carr.:
• Subir cabelinho: (5 corr., pular 1 corr., fazer aumento triplo pb nas próximas 4
corr. para formar cacho) e 2pb . Fazer essa sequência por mais 6 X.
• Seguir o resto da carr. pb (13). Arrematar deixando cerca de 40 cm de fio para
costura.
Posicionar cabelo na cabeça com alfinetes centralizando os cachos atrás (são 7
cachos, centralize 1 no meio para baixo), e costurar.
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ORELHAS COR PELE
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: 1pb; picot (3corr./pular 1 corr. /fechar pb a
primeira corr.); pb; seguir 4 pbx, arrematar
deixando cerca de 15 de fio para costura.
Costurar nas laterais da cabeça.
CORPO
Iniciar com fio Vermelho
Carr.1: 6pb 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: Pbx (24)
Carr.6: pb nos pontos da carr.4 , alças que estão dentro (24)
Carr.7: Trocar cor para branco, Pb(24)
Carr.8: Trocar cor para vermelho, Pb(24)
Carr.9: Trocar cor para branco, Pb(24)
Carr.10-11: Trocar cor para verde, seguir 2 carr.
Pb(24)
Carr.12: pb na alça de dentro da carr. 11 (24
Carr. 13-14: seguir 2 carr. Pb(24)
Carr. 15: 1dm e 2 pb *6 (18)
Carr. 16: 1dm e 1 pb *6 (12)
Colocar enchimento, Arrematar.

DETALHES
• Na carr. 11, na alça que ficou para fora, introduzir o fio verde e seguir 3pb e 1
aum *6 (30) para fazer a saia. E fazer mais 1 carr. em pb (30). Arrematar.
• Na carr. 16, inserir fio vermelho na alça de fora para fazer gola: 1pb e 1 picot *6
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GORRO
Iniciar com fio branco
Carr.1: 7pb no A.M.
Carr.2: Seguir pb (7)
Carr.3: 1aum e 6 pb (8)
Carr.4: Seguir pb (8)
Trocar para fio vermelho
Carr.5: 1aum e 3 pb * 2 (10)
Carr.6: Seguir pb (10)
Trocar para fio branco
Carr.7: 1aum e 4 pb * 2 (12)
Carr.8: Seguir pb (12)
Trocar para fio vermelho
Carr.9: 1aum e 5 pb * 2 (14)
Carr.10: Seguir pb (14)
Trocar para fio branco
Carr.11: 1aum e 6pb * 2 (16)
Carr.12: Seguir pb (16)
Trocar para fio vermelho
Carr.13: 1aum e 7 pb * 2 (18)
Carr.14: Seguir pb (18)
Trocar para fio branco
Carr.15: 1aum e 2pb * 6 (24)
Carr.16: Seguir pb (24)
Trocar para fio vermelho
Carr.17: 1aum e 3pb * 6 (30)
Carr.18: Seguir pb (30)
Trocar para fio branco
Carr.19: 1aum e 4pb * 6 (36)
Carr.20: Seguir pb (36)
Trocar para fio vermelho
Carr.21: 1aum e 8pb * 4 (40)
Carr.22: Seguir pb (40)
Trocar para fio branco
Carr.23-25: Seguir pb por 3 carr. (40)
Carr. 26: Pbx (40); Arrematar.
Inserir pom pom na ponta.
Obs: Bordar detalhes como sobrancelhas e bordado da roupinha com riscos brancos,
se quiser.

FEITO COM

BELLA

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.
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