ASTRONAUTA
BELLA ARTE
POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL
Bella Arte preto, branco, laranja 2234.
Agulha de crochê sugerida 3 mm,
enchimento, agulha de tapeceiro, tesoura.

PONTOS EMPREGADOS
E ABREVIATURAS
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.

3 nov. 200 g

nº 3

EXECUÇÃO
CORPO
Laranja
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: 4pb e 1 aum * 6 (36);
Carr.7: 1aum e 5 pb * 6 (42);
Carr. 8-13: Seguir pb por 6 (42);
Carr. 14: 1dm e 5pb * 6 (36);
Carr. 15-20: Seguir pb por 6 carr (36);
Carr. 21: 1dm e 4pb * 6 (30);
Carr. 22-25: seguir pb por 4 carr. (30);
Carr. 26: 1dm e 3pb *6 (24);
Carr. 27: 1dm e 2pb *6 (18);
Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12);
Carr. 29: dm *6 (6);
Arrematar
PÉS
Fazer 2X
Iniciar com cor preta
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: 1aum *6 (12)
Carr.3: Na alça de trás , seguir pb(12)
Trocar para laranja Carr.4-7: Seguir pb por 4 carr. (12)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura -
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BRAÇOS 2X
Laranja
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: 1aum *6 (12)
Carr.3-7: Seguir pb por 6 carr. (12)
Carr.8: 1dm e 2 pb *3 (9)
Colocar enchimento
Carr. 9: Fechar como um “sanduíche”a peça e fazer 3 pb.
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura MOCHILA
Laranja
Carr.1: 11 correntes, 9pb, 1 aum triplo, 8 pb, 1 aum (22)
Carr.2-8: Seguir pb por 7 Carr. (22)
Detalhe tubos da mochila:
1. Continuar 5pb,unir com o outro lado com a distância de 5pb para
fazer como se fosse uma “perninha”, seguir 5pb (10).
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2. Seguir pb por 3 carr. (10)
3 Colocar parte do enchimento.
4. Dm *5 (5) e arrematar.
5. Inserir novamente o fio atravessando as 2 laterais e faça 2 pb, pode
deixar cerca de uns 10 cm de fio para costurar o buraco que ficar
no final. Continue em espiral 10 pb para fazer a outra “perninha” da
mochila.(10)

6. Seguir pb por 3 carr. (10)
7. Colocar enchimento.
8. Dm *5 (5) e arrematar.
VISOR
Preto
Carr.1: 10 corr., pular 1 corr e fazer 9pb. (9)
Carr.2-5: subir 1 corr. e fazer 9pb . seguir em crochê plano por + 4 carr.
Arrematar.
Troca para fio branco
Carr.6: Inserir fio branco e fazer pbx por toda lateral da peça preta.
Cerca de 28 pbx.
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Carr.7: Na alças de fora e atravessando o preto, seguir pb (28)

Carr.8: Pb. Arrematar deixando cerca de 25 cm de fio para costura.
RODELAS LATERAIS 2X
Branco
Carr.1: 6pb A. M
Carr.2: aum*6 (12)
Arrematar e deixar cerca de 10 cm de fio para costura

MONTAGEM:
Marcar com alfinetes o posicionamento do visor, rodelas nas laterais do
visor, mochila,costurar. Posicionar braços logo abaixo das rodelas laterais e
costurar. Posicionar pés, costurar.
Você pode fazer alguns detalhes com
pedacinhos de feltro para enfeitar, use
sua incrível imaginação.
Seu astronauta está pronto.
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.
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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