
Come 
abacate, 
bem!



ABACATE AMIGURUMI!
BELLA

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- BELLA nas cores: Soldado 2691/ Harmonia 2680/ 
Marrocos 7742 / Nescafé 1785
- Agulha de crochê sugerida nº 2,5mm
- Enchimento
- Agulha de tapeceiro
- Tesoura
- Cola  para artesanato
- Fio para bordar detalhes

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

Você sabia que o abacate é rico em fibras, vitaminas B, K e C, além de potássio e co-
bre? Com isso, ele ajuda na manutenção da saúde do coração, intestino e olhos! E para 
te lembrar sempre de fazer receitas com essa fruta deliciosa, a Karina do @mieatelie, 

fez uma abacate de crochê em formato de fofura do amigurumi! Confira a seguir o 
passo a passo desse “ avocado" feito com o fio Pingouin BELLA 100% algodão. 

4 nov. 150 g 2,5 mm



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

EXECUÇÃO
 
Caroço

Marrom
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.5-9: Seguir pb por 5 carr. (24)
Carr.10:  1dim e 2 pb *6 (18)
Colocar enchimento
Carr.25: 1dim e 1 pb *6 (12)
Carr.26: dim *6 (6)

Arrematar

Iniciar caroço interno com cor marrom claro

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.5-7: Seguir pb por 5 carr. (24)

Trocar para Verde claro

Carr.8: 1aum e 3 pb *6 (30)
Carr.9: 1aum e 4pb *6 (36)
Carr.10: 1aum e 5pb *6 (42)
Carr.11: 1aum e 6pb *6 (48)
Carr.12: 1aum e 7pb *6 (54)
Carr.13: 11pb vire
Carr.14: 10pb vire
Carr.15: 9pb vire

FEITO COM BELLA



FEITO COM BELLA

Carr.16: 8pb vire
Carr.17: 7pb e arremate

Reservar

Casca
Verde escuro

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: 1aum e 4pb *6 (36)
Carr.7: 1aum e 5pb *6 (42)
Carr.8: 1aum e 6pb *6 (48)
Carr.9: 1aum e 7pb *6 (54)
Carr.10: 11pb vire
Carr.11: 10pb vire
Carr.12: 9pb vire
Carr.13: 8pb vire
Carr.14: 7pb 
Carr.15-21: Seguir pb por 7 carr (58)

MONTAGEM
 
1. Posicionar Casca com parte verde clara na mesma direção.
2. Unir com 50 pb por toda volta e colocar enchimento aos poucos.
3. Fechar os últimos 8pb e arrematar,
4. “apertar” caroço interno para formar o espaço para encaixar a outra esfe-
ra do caroço marrom escuro.
5. Bordar rostinho se quiser

Prontinho! Seu Abacate ou Avocado está “maduro” e perfeito para colher.

Feito com amor, Feito com Pingouin





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


