
Um caso sério 
de amor :)



BONECA ROQUEIRA
BELLA

POR KARINA MIE @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

BELLA 1508, 004, 100, 317, 210 
OU BALLOON

Agulha de crochê sugerida  2,2 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, 
tesoura, par de olhos com trava de segurança número 7mm, pinça e 
cola para artesanato.

EXECUÇÃO

CORPO E CABEÇA
Azul Bella 1508
Carr.1: 7pb no A.M;
Carr.2: aum *7 (14);
Carr.3: 1aum e 1 pb * 7 (21);
Carr.4: 1aum e 2 pb* 7 (28);
Carr.5: pbx faça pontos mais frouxos para não apertar muito (28);
Carr.6: Pb por dentro,  nas alças da carr.4 (28)
Carr. 7-14: Seguir pb por 8 carr. (28)

2,2 mm5 nov. 200 g



- Trocar cor para Bella preto

Carr.15:  pbx nas alças de dentro (28);
Carr.16: Pb na alça de dentro (28); 
Carr. 17-20: Seguir pb por 4 carr. (28)
Carr.21: 1dm e 2 pb* 7 (21);
Carr.22: 1dm e 1 pb* 7 (14);

- Colocar enchimento, arrematar fio preto.
- Trocar para Bella cor pele .

Carr.23: Pb(14);
Carr.24: Aum *14(28);
Carr.25: 1aum e 3 pb* 7 (35);
Carr.26: 1aum e 4 pb* 7 (42);
Carr.27: 1aum e 6 pb* 6 (48);
Carr.28-35: Seguir pb por 8 carr. (48);
Carr.36: 1dm e 4pb *8(40)
Carr.37: 1dm e 3pb *8(32)
Carr.38: 1dm e 2pb *8(24)
Carr.39: 1dm e 1pb *8(16)

- Colocar enchimento

Carr.40: Dm *8, Arrematar.

CABELO
Bella 317
Carr.1: 21 corr.,  pular 1 corr e fazer 20 mpa.
Carr.2-20: Subir 1 corr e 18 mpa nas alças da frente. Repetir por 19 
carr.
Carr.21:3 corr. pular 1 corr e seguir 20 mpa nas alças da frente.
Carr.22-: Subir 1 corr e fazer 8 mpa. Repetir essa sequência por mais 5 
carr. (6 carr. no total para franja).
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BELLAFEITO COM

Arrematar deixando cerca de 40 cm de fio para costura.
 

Fechar o topo do cabelo alinhavando a parte mais extensa da peça  com 
o fio que restou e puxar firme para fechar,   como imagens:

Costurar lateral da franja para finalizar o cabelo “capacete” e encaixar 
na cabeça da boneca. Se preferir, utilize alfinetes para ajustar e alinhar 
o cabelo. Costure bem o centro do cabelo para o nenhum buraco ficar a 
mostra. Costure ou cole o cabelo capacete.:
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CHAPÉU 
Bella Preto
Carr.1: 7pb no A.M;
Carr.2: aum *7 (14);
Carr.3: 1aum e 1 pb * 7 (21);
Carr.4: 1aum e 2 pb* 7 (28);
Carr.5: 1aum e 3 pb* 7 (35);
Carr.6: 1aum e 4 pb* 7 (42);
Carr.7: 1aum e 5 pb* 7 (49);
Carr.8: pbx (49);
Carr.9: Pb por dentro,  nas alças da carr.7 (49)
Carr.10-12: Seguir pb por 3 carr. (49);
Carr.13: Nas alças de fora, para começar a fazer a ba do chapéu, faça 
1aum e 6 pb* 7 (56);
Carr.14: 7 pb e 1 aum* 7 (63);
Carr.15: 8 pb e 1 aum* 7 (70);
Carr.16: 9 pb e 1 aum* 7 (77);
Carr.17: 1 aum e 10pb *7 (84);
- Arrematar.

LENÇO
Bella 210
Carr.1: 42 corr., seguir 40 pontos altos.
- Arrematar.

MINI MICROFONE
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: aum *6 (12);
Carr.3-6: Seguir pb por 4 carr. (12)
Carr.7: Trocar pela cor preta e fazer 5 dm (7)
- Colocar enchimento
Carr.8-11: Seguir pb por 4carr. (7)
- Arrematar.

Bordar rostinho.
Sua roqueira está pronta.
Sugestão de mini guitarra e óculos ROCK para imprimir. Insira um 
pedacinho de arame para dar o formato de óculos.
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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.



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
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