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ESTOJO DE CENOURA
BELLA

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
BELLA  COR JERIMUM 2234
Agulha de crochê nº 2,5mm
Agulha de tapeceiro
Tesoura

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
Carr. = carreira(s);
A.M= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
aum = aumento;
dim = diminuição.

1 nov. 150 g 2,5 mm



EXECUÇÃO

Carr.1: 8 mpa no A.M
Carr.2: 1 aum e 3 mpa *2 (10)
Carr.3: 1 aum e 4 mpa *2 (12)
Carr.4: 1 aum e 5 mpa *2 (14)
Carr.5: 1 aum e 6 mpa *2 (16)
Carr.6: 1 aum e 7 mpa *2 (18)
Carr.7: 1 aum e 8 mpa *2 (20)
Carr.8: 1 aum e 4 mpa *4 (24)
Carr.9: 1 aum e 5 mpa *4 (28)
Carr.10: 1 aum e 6 mpa *4 (32)
Carr.11: 1 aum e 7 mpa *4 (36)
Carr.12: 1 aum e 8 mpa *4 (40)
Carr.13: 1 aum e 9 mpa *4 (44)
Carr.14: 1 aum e 10 mpa *4 (48)
Carr.15: 1 aum e 11 mpa *4 (52)
Carr.15-29: Seguir Mpa por 15 carr. (52)
Carr. 30-31: Trocar de cor para verde(folhas) e seguir 2 carr de mpa 
(52)

FOLHAS 
Sem arrematar, continue com o mesmo fio na peça
Carr. 32: Subir 16 corr., pular 1 corr. e seguir 15 mpa. Fechar com PBX 
no mesmo ponto inicial e fazer 6pbx. Repetir sequencia por 8 vezes. 
Arrematar.
Inserir fita cetim para amarrar.

FEITO COM BELLA



FEITO COM BELLA



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.



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.

FEITO COM KOTINI



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.



AMIGURUMI
                         De pêlos branquinhos, 

               De passo ligeiro, 
                        Eu sou um coelhinho!



COELHINHO NA CARTOLA
BALLOON AMIGO

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
BALLOON AMIGO Branco 002, Preto 100
Agulha de crochê sugerida nº 2,5mm
Enchimento
Agulha de tapeceiro
Tesoura
Cola  para artesanato
Pedaço de feltro cor rosa claro

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
Carr. = carreira(s);
A.M= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;

2 nov. 50 g 2,5 mm



pb = ponto baixo;
aum = aumento;
dim = diminuição.

EXECUÇÃO

ORELHA FAZER 2X

Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: 1aum e 5pb  (7)
Carr.3: 1aum e 6pb  (8)
Carr.4:1aum e 7pb  (9)
Carr.5: 1aum e 8pb  (10)
Carr.6: 1aum e 9pb  (11)
Carr.7: 1aum e 10pb  (12)
Carr. 8-13: Seguir 6 carr. (12)
Carr.14: 1dim e 4 pb*2 (10)
Carr.15: 1dim e 3 pb*2 (8)

Pbx e Arrematar com cerca de 15 cm de fio para costura.
Cabeça e corpinho

Carr.1: 6 pb 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 por 4 carr. (30)
Carr.10: 1aum e 4pb *6 (36)
Carr.11-12: Seguir pb por 2 carr. (36)
Carr.13: 1dim e 4 pb *6 (30)
Carr.14: 1dim e 3 pb *6 (24)
Carr.15: 1dim e 2 pb *6 (18)
Carr.16: 1dim e 1 pb *6 (12)
Carr.17: PBX (12)
Carr.18:Nas alças de fora, 1aum e 1 pb *6 (18)
Carr.19: 1aum e 2 pb *6 (24)

FEITO COM BALLOON AMIGO



Carr.20-23: Seguir pb por 4 carr. (24)
Colocar enchimento
Carr.24: 1dim e 2 pb *6 (18)
Carr.25: 1dim e 1 pb *6 (12)
Carr.26: dim *6 (6)

Arrematar.

MONTAGEM

ROSTO E DETALHES
Posicionar com alfinetes a marcação das orelhas. Costurar orelhas.
Colar rabinho pompom.
Colar olhos tipo pupila ou inserir  olhos com trava de segurança na carr.14.
Bordar focinho e boquinha.
Cortar feltro para detalhes da parte interna das orelhas e buchecha e colar 
com cola de artesanato da sua preferência.

CARTOLA
Carr.1: 6 pb 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: 1 aum e 4 pb *6 (36)
Carr.7: 1 aum e 5 pb *6 (42)
Carr.8: PBX por toda volta (42)
Carr.9: Pb nas alças da carr.7 (42)
Carr.10-16 : Seguir Pb por 7 carr. (42)
Carr.17: Nas alças de fora, 1 aum e 6 pb *6 (48)
Carr.18-19: Seguir pb por 2 carr. (48)

Arrematar e colocar em volta um pedaço de cetim vermelho se quiser.

FEITO COM BALLOON AMIGO



FEITO COM BALLOON AMIGO



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.



Chá da      Tarde!



BOLINHO DE CENOURA
BALLOON AMIGO

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Balloon Amigo nas cores: Hierro 595 (para o 
brigadeiro) e Delicious 2288 (para cenoura e massa 
do bolo)
Agulha de crochê nº 2,5mm
Fibra siliconada para o enchimento
Agulha de tapeceiro
Tesoura

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
Pb: ponto baixo
Pa: ponto alto
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha

Um bolinho de cenoura para o chá da tarde sempre é bom né? Porém a receita a seguir é de 
crochê! Confira a seguir, mais uma receita gratuita que a Josi Sena fez para nosso ateliê, e 

se fizer já sabem: nos marque nas redes sociais pois amamos ver o trabalho de todos vocês.

Feito com amor, Feito com Pingouin

2 nov. 50 g 2,5 mm



Aum: aumento
Dim: diminuição
**: Repetir

EXECUÇÃO

CENOURINHA DO TOPO DO BOLO

1. 10pb no anel mágico 
Obs.: Não fechar completamente o círculo do anel, pegar 2 ou 3 peda-
ços de fios verdes e fazer um nó e passar por dentro do círculo, deixan-
do o nó para dentro. Agora sim, puxar bem o fio para apertar o círculo.
2 - 4. 10pb
Cortar o fio suficiente para costurar e colocar um pouco de enchimento.

COBERTURA DE BRIGADEIRO

1.  6pb no anel mágico
2. aum em toda volta (12)
3. *1pb 1aum* em toda volta (18)
4. *2pb 1aum* em toda volta (24)
5. *3pb 1aum* em toda volta (30)
6. *5pb 1aum* em toda volta (35)

FEITO COM BALLOON AMIGO



FEITO COM BALLOON AMIGO

Trabalhar pela segunda alça de cada ponto repetindo a sequência:
*3mpa juntos, pula 1pt, 1pbx* em toda volta.
Cortar o fio e fazer finalização invisível. 

Obs.: Costurar a cenoura no centro da cobertura e reservar.

MASSA DO BOLO

1.  6pb no anel mágico
2. aum em toda volta (12)
3. *1pb 1aum* em toda volta (18)
4. *2pb 1aum* em toda volta (24)
5. *3pb 1aum* em toda volta (30)
6. 30pb pegando pela segunda e terceira alça de cada ponto para come-
çar subir as laterais (30)
7 – 8. 30pb
Trocar de cor para fazer o recheio de brigadeiro
9 – 10. 30pb
Voltar para cor da massa.
11 – 13. 30pb

Obs.: Cortar um círculo de papelão com a mesma circunferência do 
fundo do bolinho e por dentro dele antes do enchimento.



FEITO COM BALLOON AMIGO

14. *3pb 1dim* em toda volta, pela segunda alça de cada ponto (24)
15. *2pb 1dim* em toda volta (18)
16. *1pb 1dim* em toda volta (12)
17. dim em toda volta (6)
Cortar o fio e fechar o anel

“Derramar” (costurar) a cobertura de brigadeiro e pronto.
Seu bolo está pronto para servir!!





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.



Coelhinho 
de Feltragem



Saiba mais e confira algumas dicas e um pouco da história da técnica 
da feltragem com coelhinho para páscoa por Daniele Pirani.
Antes de tudo, você já trabalhou com feltragem?
 
Confira a seguir, um pouco sobre o que é a técnica  e separe seus 
materiais para fazer este Coelhinho fofinho feito pela artesã expert na 
técnica da feltragem Daniele Pirani.

A feltragem é o processo mais antigo de se fazer feltro. A técnica era 
utilizada por muitos povos onde criavam ovelhas e carneiros, e prova-
velmente surgiu muito antes da tecelagem ou fiação da lã.

Também conhecida no termo inglês ” needle felting”, a técnica da 
feltragem consiste em transformar a lã cardada (uma etapa anterior 
da lã em fio, como é mais conhecida por todos) em feltro, não apenas 
para produzir o tecido como também para criar objetos feltrados. Como 
resultado, você pode dar asas à sua imaginação criando animais, pes-

COELHO DE FELTRAGEM
TOP LÃ

POR DANIELE PIRANI DO @ SANTA_CAIXOLA PARA ATELIÊ PINGOUIN



FEITO COM TOP LÃ

soinhas, flores e enfim, muitas outras formas!

Existem 2 tipos de Feltragem, a molhada (Wet Felting) e a seca com agulhas 
(Needle Felting). 

Na Técnica Molhada,  as fibras naturais da lã são molhadas com água e sabão e, 
friccionadas continuamente, até serem compactadas e feltradas.

A Técnica de Feltragem Seca com agulha, a utilizada para fazer esse coelhinho, 
apesar de mais recente, surgiu na época da Revolução Industrial, quando foram 
desenvolvidas máquinas que continham inúmeras agulhas com “farpas” que 
permitiam produzir rapidamente grandes extensões de feltro.

Basicamente as farpas destas agulhas faziam com que as fibras da lã se entre-
laçassem através da fricção, produzindo assim um tecido compacto. Estas são 
as agulhas que usamos atualmente, só que isoladamente. Possibilitando fazer 
inúmeras formas.

E para trabalhar com essa técnica maravilhosa, nós aqui na Pingouin temos a 
meada TOP lã para feltragem com uma cartela de cores de mais de 15 tonalida-
des!

Dessa forma, a Dani separou para você a lista de material para confeccionar 
esse coelhinho em feltragem, amanhã postaremos no nosso canal do youtube e 
também pelo IGTV no instagram, o passo a passo completo:

MATERIAL

Uma base macia, pode ser espuma, um saco de estopa com arroz ou algo macio 
que faça a agulha entrar sem quebrar. Lembrando que as agulhas de feltragem 
são bem frágeis.
Agulhas de feltragem
Tesoura pequena 
Lã Top para Feltragem Pingouin: Branca – 0002, Sonho- 0377, Avelã- 0706 e 
Preta- 0100
Um palito de madeira, pode ser de manicure, palito para cabelo ou algo parecido



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.



Porta Guardanapo 
Coelhudo



PORTA GUARDANAPO TRICOTIN
BALLOON AMIGO

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
  
Fio Balloon Amigo 

Agulha de crochê 2,5mm ou 2,2mm

Arame galvanizado nº 16

Alicate de bico e corte

Tesoura

Agulha de tapeceiro

1 nov. 200 g 2,5 / 2,2mm



EXECUÇÃO

Tricotin de crochê

Iniciar com 4 correntinhas
Pular a primeira corrente e puxar uma laçada em cada uma das três 
correntes restantes, sem finalizar nenhum ponto, ficando com 4 laça-
das na agulha.

Tirar a agulha das três primeiras laçadas, com cuidado para não perder 
nenhuma. Puxar o fio pela última e depois por novamente por todas 
elas, voltando a ficar com 4 laçadas.

Siga repetindo p processo até chegar no tamanho desejado e finalize 
puxando o fio por todas as laçadas de uma só vez.

FEITO COM BALLOON AMIGO



Moldando o arame

- Com a ajuda do alicate, dobrar a ponta do arame formando quase 
um círculo pequeno.

- Com cuidado, começar a modelar o arame no formato do coelho, 
usando o molde disponível, com o alicate fazer as dobras das ore-
lhas e depois com as mãos fazer o formato arredondado do corpo, 
se preferir pode usar um objeto cilíndrico e passar o arame ao redor, 
ajustando ao formato. Isso vai ajudar bastante.

- Fazer duas voltas com o arame para que o coelho fique em pé.

- Cortar a sobra de arame e dobrar a ponta com o alicate para fina-
lizar.

- Para deixar mais divertido, pode fazer diferentes formatos de ore-
lhas e fazer lacinhos ou pompons para aplicar nos coelhinhos.

FEITO COM BALLOON AMIGO



MONTAGEM

- Começar passar o arame por dentro do tricotin, com muito cuidado 
para que não saia pela trama. 
- Pode abrir um pouco o arame para facilitar a passagem do cordão de 
tricotin.
- Não é necessário esticar muito, para que as pontas das orelhas não 
apareçam entre a trama, mas cuidado para não deixar excesso. 
- Voltar o arame já com o cordão ao formato certo e arrematar as 
pontas, passando o fio com a agulha de tapeceiro algumas vezes, por 
dentro das argolinhas feitas nas pontas do arame. Esconder o fio dentro 
da trama e cortar.

MOLDE DO COELHO

(Seguindo esse molde, o porta guardanapo vai ficar com mais ou menos 
10cm)

Agora sim, seu coelho porta guardanapo está pronto!!

FEITO COM BALLOON AMIGO



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.



Coelhitos interativos
amigurumi



DEDOCHE DE COELHITO
BALLOON AMIGO

POR FRANCINE SOARES DA @INE.STUFF PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    
Balloon Amigo, Branco 0002; Fiama 5240; 
Esgrima 2866; Millenium 1538; Mandarim 0210

Agulha de crochê sugerida 2,5 mm
Fibra siliconada (p/ enchimento)
Agulha de tapeceiro (p/ acabamento)
Agulha de bordado com ponta (p/ bordados)
Botão transparente de 10 mm
Tesoura

ABREVIAÇÃO DE PONTOS
AM - anel mágico
corr – correntes
Carr. – Carreira

5 nov. 200 g

Mais que fofinhos, os dedoches de coelhitos são divertidos e interativos! A Fran do @ine.stuff 
é designer de amigurumis, e ela criou para o Ateliê Pingouin, essas fofurinhas para alegrar 

ainda mais a nossa páscoa. Feito com o nosso fio amorzinho para confeccionar bonecos 
de crochê: o Balloon Amigo!  Confira a seguir, o passo a passo gratuito. Ah! Se fizer, não se 

esqueça de creditar a Fran e a @fiospingouin, pois sempre amamos ver o trabalho de todos!

2,5  mm



pbx - ponto baixíssimo
pb - ponto baixo
mpa - meio ponto alto
aum – aumento
dim - diminuição
( ) - quantidade de pontos ao fim de cada carreira

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A receita destina-se a dedinhos de criança! Caso queira fazer para 
dedos adultos, aumente a quantidade de pontos no Anel Mágico e de 
carreiras do Corpo (exemplo: 8 pb no AM; 8 aum e 16 pb nas carreiras 
retas).
O Ovo e Corpo do dedoche serão trabalhados em espiral (comum em 
amigurumis) e as demais peças, em crochê plano (tradicional).
Nas Patas e Orelhas, deixe um fio longo antes de começar o cordão de 
correntinhas para auxiliar na costura.
Todos os fios costurados e bordados no Corpo (base do dedoche) deve-
rão ser escondidos entre a trama da parte interna da peça, ou cortados 
bem curtos, de modo que não ocupe muito do espaço interno.

OVO

Balloon Amigo cor Esgrima 2866

Carr. 1. 5 pb no AM (5)
Carr. 2. 5 pb (5)
Carr. 3. 5 aum (10)

FEITO COM BALLOON AMIGO



    troque para Mandarim 0210
Carr. 4 - 5. 10 pb (10)
    troque para Millenium 1538
Carr. 6. 10 pb (10)
    Coloque um pouco de enchimento
Carr. 7. 5 dim (5)

Arremate e com ajuda da agulha de tapeceiro, feche a peça.
Reserve.

CORPO (base do dedoche)

Balloon Amigo Branco 0002

Carr. 1. 6 pb no AM (6)
Carr. 2. 6 aum (6)
Carr. 3 - 12. 12 pb (12)

Finalize com 1 pbx no próximo ponto, arremate e, com ajuda da agulha 
de tapeceiro, esconda a sobra de fio por entre a trama.

Use pedaços de fio desfiados (2 cordões de cada cor, como nas fotos) e 
com a agulha de bordado, borde:
1 - O focinho em “Y” sobre as carreiras 5 e 6, na cor Fiama 5240;
2 - Os olhinhos na cor Millenium 1538 sobre as carreiras 3 e 4.

FEITO COM BALLOON AMIGO



ORELHAS 

(Faça 2x em Branco 0002)

1. Cordão com 7 corr e, a partir 
da 3ª corr antes da agulha, 
faça: 3 mpa, 2 pb (5)

Arremate deixando um fio longo para costurar. Com ajuda da agulha de 
tapeceiro, costure as Orelhas (posicionadas lado a lado) sobre a carrei-
ra 2 do Corpo. Passe as sobras de fio para dentro da peça, escondendo-
-as por entre a trama.

PATAS

(em Branco 0002)

Aqui faremos duas peças diferentes.
Começaremos pelo Pata Menor, na qual costuraremos o botão:

1. Cordão com 7 corr e, a partir da 2ª corr antes da agulha, faça: 6 pb 
(6)

Arremate deixando um fio longo para costurar.
Na extremidade opostas às sobras de fio, costure o botão transparente 
(pode ser com um pedaço do próprio fio utilizado na peça, desfiado 

FEITO COM BALLOON AMIGO



como nos bordados do rosto, com auxílio de uma agulha de bordado ou 
de mão). Posicione-a na lateral do Corpo, sobre a carreira 8, e costure-o 
simulando um “abraço”.

Agora fazemos o Pata Maior, que terá a “casinha” para prendê-lo ao 
botão da Pata Menor.

1. Cordão com 12 corr e, a partir da 5ª corr antes da agulha, faça: 8 pb 
(8)

Arremate deixando um fio longo para costurar.
Nesta etapa, use o Ovo para medir a distância entre as Patas (pode 
usar um alfinete para auxiliar) antes de costurar. Posicione-a na parte 
frontal do corpo, também sobre a carreira 8.

“Abotoe” as Patas em torno do Ovo e seu dedoche 

FEITO COM BALLOON AMIGO



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


