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Nesse dia internacional da mulher, quem 
são as mulheres inspiradoras da sua vida? 
Sabemos que a lista é enorme! Mas para hom-
enagear tantas mulheres maravilhosas nesse 
dia mais que especial, a artesã e designer 
de amigurumis Karina Mie, criou para nosso 
ateliê Pingouin, um e-book com 8 receitas 
gratuitas de  bonecas de crochê de mulheres 
inspiradoras que marcaram história de profis-
sões empoderadoras! Confira a seguir:



Professora
 

Aviadora 

Cientista

Aninha doceira

Roqueira

Carminha 

Jornalista

Pintora 

que marcaram história
Coleção Mulheres

MINI AMIGURUMI



Professora



PROFESSORA
BELLA ARTE

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

Fios sugeridos: BELLA ARTE 702; 388; 327; 
210; BELLA PRETO.

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, 
tesoura, par de olhos com trava de segurança número 7mm, pinça, cola 
para artesanato.

TAMANHO  

Aproximadamente 12 cm de altura

3  mm5 nov. 200 g



PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

pt. = 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.

EXECUÇÃO

Fazer toda peça com a mesma numeração de agulha mesmo que altere 
o fio:

CABEÇA
Fio Bella Arte pele 702
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. 5-11: Seguir pb (24)
INSERIR OLHOS e bordar detalhes como bochecha  e sobrancelha
Carr.12: dm e 2pb *6 (18)
Carr.13: dm e 1 pb*6 (12)
COLOCAR ENCHIMENTO
Carr.14: dm e 1pb*4 (8)
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura.

BELLA ARTEFEITO COM



BELLA ARTEFEITO COM

CABELO
Fio 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. 5-9 : seguir pb(28)
Carr. 10: 1 corrente, virar  e seguir 19 pb para outro lado 
FAZER FIOS DE CABELOS:  16 corr, pular 1 seguir 15 pb nas corr /
fechar com pbx e fazer mais 2 vezes ou quantos cabelos quiser; seguir 
6 pb na peça e  finalizar com 1 pbx, arrematar deixando cerca de 30 cm 
de fio para costurar na cabeça.

CORPO
Fio Bella Arte rosa 388
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. 6-8: Seguir pb (24)
Carr.9: dm e 4pb *4 (20)
Carr.10: Seguir pb(20)
Carr.11: dm e 3pb*4 (16)
Carr.12-14: Seguir pb (16)
COLOCAR ENCHIMENTO
Carr.15: dm *8 (8)
Arrematar. Costurar cabeça ao corpo.



BELLA ARTEFEITO COM

HIJAB (Véu)
Fio Bella rosa 327: 
Carr.1: 70 correntes, pular 2 corr e seguir pa (68)
Carr. 2-3: seguir pa (68)
Carr.4:26 pa/ fazer 2 correntes e subir mais 2 carreiras (26). 
Arrematar deixando cerca de 15cm de linha para costurar o fe-
chamento da touca. Dobrar a parte dos 26 pontos e costurar para 
formar a parte de trás da touca.  Com fio bella laranja 210, fazer 
pb em toda volta do véu.



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.



Aviadora



AVIADORA
BELLA ARTE

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

Fios sugeridos: BELLA ARTE 702; 1819; 
704; 2599; 4

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, 
tesoura, par de olhos com trava de segurança número 7mm.

TAMANHO  

Aproximadamente 12 cm de altura

3  mm5 nov. 200 g



BELLA ARTEFEITO COM

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
pt. = 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.

EXECUÇÃO

Fazer toda peça com a mesma numeração de agulha mesmo que 
altere o fio:

CABEÇA E CORPO
Começar pela cabeça Fio Bella Arte pele:
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. 5-11: Seguir pb (24)

INSERIR OLHOS 
2 carreiras para cima com 4 pontos de distância e bordar detal-
hes como bochecha  e sobrancelha
Carr.12: dm e 2pb *6 (18)
Carr.13: dm e 1 pb*6 (12)
COLOCAR ENCHIMENTO
Carr.14: pbx (12)



BELLA ARTEFEITO COM

TROCAR PARA COR CINZA
Carr.15: pb na alça de fora - pode trocar de agulha nesta carreira 
para 2.5 mm para facilitar a pegar os p.- (12)
Carr. 16: 1aum e 1 pb * 6 (18)
Carr. 17-18: Seguir pb (18)
TROCAR PARA COR MARROM; 
Carr. 19: pbx (18)
Carr. 20: pegando as alças de dentro cinza, fazer 1aum e 2 pb *6 (24)
Carr. 21-25: seguir pb (24)
Carr. 26: pbx (24)
Carr. 27: pegando as alças de dentro, fazer 1 dm e 2 pb *6 (18)
COLOCAR ENCHIMENTO
Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12)
Carr. 29: dm *5 e arrematar.

CABELO
Fio Bella verde ou da cor que preferir:
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. 5-11 : seguir pb(28)
Carr. 10: 2 pbx/subir 4 corr.  e fazer 3 pa em cada p. para formar o 
cacho do cabelo/fechar com pbx no mesmo ponto inicial/seguir 8 
pb/ fazer cachos: 4 corr, 3 pa em cada p., fechar com pbx no mesmo 
ponto inicial e seguir 2pb. - FAZER 7 CACHOS AO TOTAL- 2 pbx e 
arrematar deixando cerca de 40 cm de fio para costura.
Costurar cabelo posicionando o cacho único no meio da testa.

CACHECOL
Fio Bella bege ou da cor que preferir:
41 correntes; pular 1 corr e seguir pa (40); arrematar.



BELLA ARTEFEITO COM

GORRO 
Fio Bella Arte marrom:
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. 6-9: seguir pb (30)
Carr. 10: 3 pa/1pb/11pbx/1pb/3pa/1pb/9pbx;
Arrematar e inserir cor clara para detalhe da alça
Carr. 11: 3 pb/ subir 9 correntes e fazer pb nas alças da corr./ pb no 
mesmo ponto que iniciou a corr./seguir 13 pb/subir 9 correntes e 
fazer pb nas alças da corr./ pb no mesmo ponto que iniciou a corr./ 
seguir 13 pb e arrematar.

ÓCULOS
Fio claro: 
Carr. 1: 5 pb no A.M; Carr. 2: aum*5 (10); arrematar e fazer outro 
círculo.
Fio Cinza: 
Inserir em uma das rodelas e seguir ao redor para fazer o contorno 
com pb. Para unir com outra  rodela, fazer 1 corrente e unir com pb 
em toda volta. Arrematar. Inserir o fio novamente na peça, em uma 
das laterais para fazer alça. Seguir 30 corr. e unir com pbx na outra 
lateral do óculos.
Encaixar no gorro.



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.



Cientista



CIENTISTA
BELLA ARTE/BELLA

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

Fios sugeridos: BELLA ARTE 702; 100; 
BELLA 2699; 4; 4257

Agulha de crochê sugerida 3 mm E 2,5 mm, enchimento, agulha de 
tapeceiro, tesoura, par de olhos com trava de segurança número 7mm, 
pinça.

TAMANHO  

Aproximadamente 12 cm de altura

3  mm5 nov. 200 g



BELLA ARTEFEITO COM

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.

EXECUÇÃO

Fazer toda peça com a mesma numeração de agulha mesmo que 
altere o fio:

CABEÇA E CORPO
Começar pela cabeça Fio Bella Arte pele
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. 5-11: Seguir pb 7 carr. (24); INSERIR OLHOS 2 carreiras 
para cima com 4 pontos de distância e bordar detalhes como 
bochecha  e sobrancelha; 
Carr.12: dm e 2pb *6 (18);
Carr.13: dm e 1 pb*6 (12); COLOCAR ENCHIMENTO;
Carr.14: pbx (12); TROCAR PARA COR PRETA;
Carr.15: pb na alça de fora - pode trocar de agulha nesta carreira 
para 2.5 mm para facilitar a pegar os p.- (12);
Carr. 16: 1aum e 1 pb * 6 (18);



BELLA ARTEFEITO COM

Carr. 17-18: Seguir pb (18);
Carr. 19: pbx (18);
Carr. 20: pegando as alças de fora, fazer 1aum e 2 pb *6 (24);
Carr. 21-25: seguir pb por 5 carr. (24); Carr. 26: pbx (24);
Carr. 27: pegando as alças de dentro, fazer 1 dm e 2 pb *6 (18); COLO-
CAR ENCHIMENTO;
Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12);
Carr. 29: dm *5 e arrematar.

GOLA
Fio Bella bege ou da cor que preferir:
17 corr; na mesma corr.: 1mpa/3pa/1mpa; seguir pb; na última corr. 
fazer  1mpa/3pa/1mpa.
Costurar no pescoço da boneca e bordar botão para unir.

CABELO
Fio Bella verde ou da cor que preferir
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. 5-11 : seguir pb por 7 carr. (28);
Carr. 12: 3mpa no mesmo p./seguir 6 pb/ subir cabelinho (5 corr., 3pb em 
1 p. e seguir pb nas 3 corr. )/ 3pb/subir cabelinho /1pb/subir cabelinho 
/1pb/subir cabelinho /4pb/subir cabelinho /3pb/ 3mpa no mesmo p. 1 
pbx e arrematar deixando cerca de 40 cm de fio para costura.
Costurar cabelo posicionando os 3 cabelinhos juntos na nuca da boneca.

COQUE
Fio Bella verde ou da cor que preferir
Carr.1: 7pb no A.M;



BELLA ARTEFEITO COM

Carr.2: aum *7 (14);
Carr.3: 1aum e 1 pb * 7 (21);
Carr.4-6: Seguir pb por 3 carr. (21);
Carr.7: 1dm e 1 pb (14); pbx e arrematar deixando cerca de 20cm de 
fio para costura.
Costurar coque no topo da cabeça e colocar um pouco de enchimento.

BALÃO VOLUMÉTRICO
Fio Bella azul ou da cor que preferir/Agulha 2.5mm
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: aum *6 (12);
Carr.3-4: Seguir pb por 2 carr. (12);
Carr.5: trocar de cor para branco - ou cor de “vidro” que preferir - se-
guir pb na alça de dentro (12);
Carr.6: seguir pb (12) Colocar enchimento
Carr.7: 1dm e 1 pb*5 (7)
Carr.8-10:  Seguir pb por 3 carr. (7)/arrematar



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.



Doceira



DOCEIRA
BELLA ARTE

POR KARINA MIE @MIEATELIE  PARA ATELIÊ PINGOUIN

 

MATERIAL    

FIOS SUGERIDOS
BELLA ARTE (702, 501, 1352)

AGULHA DE CROCHÊ 
3 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, tesoura, 
par de olhos com trava de segurança número 7mm, pinça.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;

3 mm3 nov. 200 g



pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

EXECUÇÃO

CORPO
Fio Bella Arte Rosa
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: Pb nas alças de dentro (24);
Carr.6-9: Seguir pb por 4 carr. (24); 
Carr.10: dm e 2pb *6 (18);
Carr. 11: pegando as alças de fora, fazer pb(18)
Carr. 12-13: Seguir pb por 2 carr. (18);
Carr. 14: 1dm e 1pb *6 (12);
Colocar enchimento
Carr.15: dm *5 e arrematar.

CABEÇA
Fio Bella Arte pele
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.5-10: Seguir pb por 6 carr. (24); 
Inserir olhos 2 carr. para baixo  e 5 p. depois que inserir o primeiro olho. 
Visualizar 4 p. de distância e bordar bochechas.

BELLA ARTEFEITO COM



BELLA ARTEFEITO COM

Carr.11: 1dm  e 2pb * 6 (18);
Colocar enchimento.
Carr.12: 1dm  e 1pb * 6 (12);
Arrematar deixando cerca de 35 cm de fio para costura.
Costurar no corpo.
Bordar detalhes de confetes no corpo com fio rosa escuro e branco.

GOLA
Fio Bella Branco
15 corr; 
na mesma corr.: 1mpa/3pa/1mpa; 
seguir 12 pb; 
e na última corr. fazer  1mpa/3pa/1mpa.
Costurar no pescoço da boneca e bordar botão se quiser para unir.

CABELO
Fio Bella Arte Azul Claro
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- 9: seguir pb por 5 carr. (28);
Arrematar deixando cerca de 25 cm para costura.
Costurar no topo da cabeça.

COQUE
Fio Bella Arte Azul Claro
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: aum *6 (12);
Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18);
Carr.4-6: Seguir pb por 3 carr. (18); 
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura.
Costurar coque no topo da cabeça e colocar um pouco de enchimento.



BELLA ARTEFEITO COM

CEREJA ENFEITE
Fio Bella Rosa ou Vermelho
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: aum *6 (12);
Carr.3-5: Seguir pb por 3 carr. (12); 
Carr.6: dm *6 
Inserir fio verde e subir 4 correntes e fechar pbx.
Arrematar. Costurar ou colar no coque como enfeite.



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.



Roqueira



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.

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).

BELLAFEITO COM

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)



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.:



BELLAFEITO COM

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.



BELLAFEITO 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.



Carminha



CARMINHA 
BELLA ARTE

POR KARINA MIE @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    
Fios sugeridos: BELLA ARTE 702, 
4257, 2680, 1575, 210, 4323,1429

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, 
tesoura, par de olhos com trava de segurança número 7mm, pinça, 
cola para artesanato.

TAMANHO
Aproximadamente 15 cm de altura
 

PONTOS E ABREVIAÇÕES
pt. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;

7 nov. 100 g nº 3 



pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

EXECUÇÃO

CORPO
Fio Bella Arte Sunflower 4257
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: Pb nas alças de dentro (24);
Carr.6-9: Seguir pb por 4 carr. (24); 
Carr.10: dm e 2pb *6 (18);
Trocar para cor pele 702
Carr. 11: pegando as alças de dentro, fazer pb(18)
Carr. 12: Seguir pb por 1 carr. (18);
Trocar para cor Sunflower
Carr. 13: Seguir pb por 1 carr. (18);
Carr. 14: 1dm e 1pb *6 (12);
Colocar enchimento
Carr.15: dm *5 e arrematar.

CABEÇA
Fio Bella Arte pele 702
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.5-10: Seguir pb por 6 carr. (24); 
Inserir olhos 2 carr. para baixo  com 5 pt. de distância um do outro.
Carr.11: 1dm  e 2pb * 6 (18);

BELLA ARTEFEITO COM



BELLA ARTEFEITO COM

Colocar enchimento.
Carr.12: 1dm  e 1pb * 6 (12);
 Arrematar deixando cerca de 20 cm de fio para costura.
 Costurar no corpo.
 Bordar detalhes como bochecha e sobrancelha.

GOLA
Fio Bella Arte Sunflower
19 corr; pular 1 corr., fazer 1 mpa e 1 aum. Repetir sequência até o 
final.
Costura por baixo da cabeça, deixando laterais um pouco ressaltadas 
como se fosse o ombro,

BRAÇOS
Fio Bella Arte pele 702
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2-6: Seguir pb por 5 carr. (6);
Arrematar e costurar por debaixo de gola nos ombros.

TOUCA
Fio Bella arte 4323
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- 7: seguir pb por 3 carr. (28);
 Arrematar deixando cerca de 25 cm para costura.
 Costurar na parte de trás da cabeça.
 Cortar cerca de 40cm de fio preto e costurar cabelo 
 como duas franjas centrais.

FAIXA
Carr.1: 55 corr., pular1 corr., 2 pb, 1 mpa, 1pa, 1mpa, 44 pb, 1mpa, 1pa, 
1mpa, 1pb, 1pbx, 1 corr. Arrematar.
Amarrar



ARRANJO
Cestos Fio Bella arte 210
Fazer 2X
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: aum *6 (12);
Carr.3: Seguir pb nas alças de trás (12);
Carr.4: 1 aum e 2pb * 4 (16); 
Arrematar. Costurar na leteral/topo da cabeça

Frutinhas
Abacaxi Fio Bella Arte sunflower
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: aum *6 (12);
Carr.3-5: Seguir pb por 3 carr. (12); 
Carr.6: 1dm e 4 pb *2 (10)
Carr. 7: Pb (10)
Colocar enchimento
Carr.8: dm*5 Arrematar

Coroa
6 corr., pular 1 corr. e fazer pbx e 3 pb. Repetir sequência 5X.
Arrematar com cerca de 15 cm de fio, alinhavar toda base e costurar 
como uma coroa no topo da parte amarela.

Bolinhas
Fazer 3x com fio Bella Arte vermelho/verde/rosa
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2: 1aum e 2 pb *2 (8);
Carr.3: Seguir pb (8); 
Carr.4: 1dm e 2 pb *2 (6)
Arrematar e bordar  folha com 4 correntinhas, fio verde.

Colar
Cerca de 25 correntinhas. Fazer quantos colares coloridos quiser e 
colocar em volta do pescoço
Pulseiras, são fios costurados no bracinho.

BELLA ARTEFEITO 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.



Jornalista



JORNALISTA
BALLOON AMIGO

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

Fios sugeridos: : BALLOON AMIGO 716, 
BALLOON AMIGO 4257,  BALLOON AMIGO PRETO.

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

TAMANHO  

Aproximadamente 12 cm de altura

2,5  mm3 nov. 200 g



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;
pad = ponto alto alongado;
aum = aumento;
dm = diminuição.

EXECUÇÃO

BRAÇOS
2 X, Marrom:
Carr.1: 6pb no A.M;
Carr.2-11: Subir 10 carr. pb (6);
Arrematar deixando cerca de 20cm de fio para costura.

CABEÇA E CORPO
Começar pela cabeça, marrom:
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. 6-12: Seguir pb 7 carr. (30);
INSERIR OLHOS 2 carreiras para cima com 5 pontos de distância e 
bordar detalhes como bochecha  e sobrancelha; 
Carr. 13: 1dm e 3pb *6 (24);
Carr.14: 1dm e 2pb *6 (18);

BALLOON AMIGOFEITO COM
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Carr.15: 1dm e 1 pb*6 (12); 

COLOCAR ENCHIMENTO;

Carr.16: pbx (12); 

TROCAR PARA COR AMARELA;

Carr.17: pb na alça de fora  (12);
Carr. 18: 1aum e 1 pb * 6 (18);
Carr. 19: 1aum e 2 pb *6 (24);
Carr. 20-21: seguir pb por 2 carr. (24); 
Carr. 22: pbx (24);

SAIA
Carr. 23: pegando as alças de fora, fazer pb  (24); 
Carr. 24: 5 pb e 1aum *4  (28); 
Carr. 25: seguir pb por 1 carr. (28); Arrematar.
Costurar braços antes de fechar para facilitar esconder os fios .
Virar saia , e crochetar nas alças de dentro da carr.24, para seguir pernas.
Carr. 1: seguir pb (24);
Carr. 2-10: seguir pb por 9 carr. (24);
Carr.11: 1dm e 2pb *6 (18);
COLOCAR ENCHIMENTO;
Carr.12: 1dm e 1 pb*6 (12); 
Carr.13: dm  *6 (6); Arrematar.

CABELO
Preto ou cor que quiser:
Para fazer o cabelo, faremos tufos que depois serão costurados na cabe-
ça. Cada tufo será composto por alguns cachos - você decide a quantida-
de, aqui fizemos 5 cachos.
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Segue as instruções para fazer um tufo. 
A quantidade de tufos a ser usada você decide.

1. Fazer 11 corr.
2. Pular 1 corr. e fazer 1 aum pb triplo em cada uma das 10 corr. seguintes.
3. Subir mais 11 corr.
4. Pular 1 corr. e fazer 1 aum pb triplo em cada uma das 10 corr. seguintes.
5. Repetir etapa 3 e 4,  mais  4 vezes, ou quantas quiser

Para o projeto como da imagem, foram feitos 6 tufos e bordado os cabelos 
como “sidecut” na lateral para parecer penteado.
Marcar com alfinete a posição dos cabelos/tufos e costurar.

Sua boneca está pronta <3



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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PINTORA
BELLA ARTE

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

Fios sugeridos: 
BELLA ARTE 702; 629; 1352; 314; 100; 002

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, 
tesoura, par de olhos com trava de segurança número 7mm, pinça, cola 
para artesanato.

TAMANHO  

Aproximadamente 15 cm de altura

3  mm3 nov. 200 g



PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

pt. = 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;
dim = diminuição.

EXECUÇÃO

RODELA BASE DA SAIA
Fio Bella Arte 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: 1aum e 3 pb* 6 (30);
Arrematar e reservar.

CABEÇA/CORPO
Fio Bella Arte pele 702
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.5-10: Seguir pb por 6 carr. (24); 

BELLA ARTEFEITO COM
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Inserir olhos 2 carr. para baixo  com  pt. de distância um do outro. 
Bordar sobrancelhas e blush.

Carr.11: 1dm  e 2pb * 6 (18);

Colocar enchimento.

Carr.12: 1dm  e 1pb * 6 (12);
Carr.13: dm * 6 (6);
Trocar para fio preto, começar o corpo
Carr.14: aum *6 (12);
Carr.15: 1aum e 1 pb * 6 (18);
Carr.16-18: Seguir pb por 3 carr. (18); 

Trocar para fio vermelho, começar saia

Carr.19: Na alça de dentro, 1aum e 2 pb* 6 (24);
Carr.20-23: Seguir pb por 4 carr. (24); 
Carr.24: 1aum e 3 pb* 6 (30);
Carr.25: Seguir pb (30);

Arrematar. Bordar detalhes na saia se quiser.

Com fio branco, unir com a rodela base com pb. Colocar enchimento e fazer mais 
1 carr. de pb. Arrematar.

CABELO
Fio Bella Arte preto
Fazer 2X

Carr.1: 7pb no A.M;
Carr.2: aum *7 (14);
Carr.3: 1aum e 1 pb * 7 (21);
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Carr.4: 1aum e 2 pb* 7 (28);
Carr. 5- 6: seguir pb por 2 carr. (28);
Arrematar deixando cerca de 20 cm para costura.
Costurar nas laterais da cabeça.

FLORES
Rosa
Carr.1: 9 corr. e fazer aum triplo pb ( 3 pts em 1 corr.) em cada corr.
Enrolar como uma flor, costurar e arrematar. Fazer 3 flores.
Costurar como uma tiara na cabeça/cabelo

XALE
Fio Bella Arte 629
Carr.1: A.M, 2 corr. , 4pa, 1corr, 5pa;
Carr.2: 2corr, 1aum, 4pa, no mesmo pt. fazer 2pa/1corr/2pa, 4pa, 1 aum.
Carr.3: 2corr, 1aum, 1corr e 1 pa *3, 1 corr, no mesmo pt. fazer 2pa/1corr/2pa, 
1corr e 1 pa *3, 1 corr, 1 aum.
Carr.4: 2corr, 1aum, 10pa, no mesmo pt. fazer 2pa/1corr/2pa, 10pa, 1 aum.
Carr. 5:1 ponto picô e 2pb *11. Arrematar.



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




