
Balão
Amigur umi



BALÃO AMIGURUMI
BALLOON

POR CARLA PAGLIUCA @CARLOTA.FAZ PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL
- Fio Balloon cor Rosa Barbie 8380
- Fio Balloon cor Branco 002 
- Agulha de crochê sugerida n.º 2,50 mm
- Agulha de tapeçaria para acabamento
- Marcador de pontos
- Tesoura
- Fibra siliconada para enchimento

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
cm. – Círculo mágico
pt. – ponto (s)
Carr. – Carreira(s)
Corr. – Corrente

Balão ou bexiga, não importa como você chama, mas com certeza ele ficará uma graça jun-
to do seu bichinho de amigurumi! Confira aqui a receita que a Carla criou com o fio Balloon 

para nosso ateliê Pingouin.  Aproveite e baixe seu leque do fio Balloon, faça em casa e tenha 
seus fios muito mais organizados.  Quando fizer, nos marque nas redes sociais pois amamos 

ver os resultados de vocês <3    @fiospingouin @carlota.faz

2 nov. 100 g 2,5 mm



pb. – ponto baixo
pbx. – ponto baixíssimo
aum. – aumento
dim. – diminuição
BLO – ponto baixo pegando pela alça de trás

TAMANHO
5 cm de altura

TEMPO DE EXECUÇÃO
15 a 20 minutos

EXECUÇÃO

CORPO
1ª CARR. – 6pb no cm [6pt]
2ª CARR. – 6 aum = [12pt]
3ª CARR. – (1 pb + 1 aum) x6 = [18pt]
4ª CARR. – (1 aum + 2 pb) x6 = [24pt]
Obs: intercalar os aumentos para que não fique marcado na peça
5ª a 9 ª CARR. – 1 pb em cada pt de base [24pt]
10ª CARR. – (1 pb + 1 dim + 1 pb) x6 = [18pt]
11ª a 12 ª CARR. – 1 pb em cada pt de base [18pt]
Colocar o enchimento aos poucos
13ª CARR. – (1 dim + 1 pb) x6 = [12pt]
14ª CARR. – (1 dim + 1 pb) x4 = [8pt] 

FEITO COM BALLOON



FEITO COM BALLOON

15ª CARR. – (2 pb + 1 dim) x2 em BLO = [6pt] 

Colocar mais enchimento até que o balão fique firme.

Finalizar deixando cerca de 15 cm de fio e, com auxílio da agulha de 
tapeçaria, fazer o círculo mágico invertido.  



FEITO COM BALLOON

BICO / BOCA
Com o topo do balão apontado para você, fazer (1 pb + 1 aum) x4 = 
[12pt] nas alças da frente da 14ª carreira.  

Finalizar com pbx e arrematar.

Ao final do trabalho, prender um fio branco, de cerca de 20 cm, no 
meio do círculo mágico invertido. 

Pronto! Seu balãozinho está finalizado! :)





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


