
Caça aos 
             Ovos



OVINHOS DE PÁSCOA
KOTINI

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Kotini nas cores que quiser
Agulha de crochê nº 3mm ou 3.5mm
Fibra siliconada para o enchimento
Tesoura
Agulha de tapeceiro

ABREVIAÇÕES:  
Pb: ponto baixo
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Aum: aumento
Dim: diminuição
*....*: Repetir

2 nov. 200 g

A páscoa está chegando e como sempre, pra quem tem criança em casa, uma das 
brincadeiras favoritas da garotada nesse feriado é a caça aos ovos. Que tal fazer 

ovinhos de crochê para animar mais essa brincadeira? Confira a seguir a receita que 
a Josi fez para nosso ateliê e se fizer já sabem: nos marque nas redes sociais pois 

amamos ver o trabalho de vocês.

Feito com amor, Feito com Pingouin

 3 / 3,5 mm



EXECUÇÃO

DICA: Essa é uma receita básica que podemos aproveitar para brincar 
com as cores e pontos para fazer vários ovinhos coloridos e diferentes 
ou fazer cada um de uma cor. Ainda podemos fazer orelhinhas, bordar 
carinhas de coelho e usar os ovinhos para fazer brincadeiras, decorar a 
casa de várias formas, compor cenário de fotos infantis, enfim, como a 
criatividade permitir.

1. Anel mágico com 6pb
2. Aum em toda volta (12)
3. *1pb e 1aum* em toda volta (18)
4 – 5. 18pb
6. *2pb e 1aum* em toda volta (24)
7 e 8. 24pb
9. *3pb e 1aum* em toda volta (30)
10 – 13. 30pb
14. *3pb e 1dim* em toda volta (24)

Colocar enchimento

15. *2pb e  1dim* em toda volta (18)
16. *1pb e 1dim* em toda volta (12)
17. dim em toda volta (6)

Fechar o anel com agulha de tapeceiro e esconder o fio entre a trama 
antes de cortar.

KOTINIFEITO 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.
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