
Fantoche 
              + Pinguim = = 



PINGOUINTOCHE
KOTINI

POR FRANCINE SOARES DA @INE.STUFF PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Kotini nas cores: Preto 0100 | Branco 0002 | 
Coral 0211 | Raio 2227
Agulha de crochê de 4 mm
Olhos com trava de segurança de 15 mm
Fibra siliconada (p/ enchimento)
Agulha de tapeceiro (p/ acabamento)
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
AM - anel mágico
CORR - correntes
PB - ponto baixo
AUM - aumento
DIM - diminuição invisível

Já pensou em unir fantoche + um animal fofinho com amigurumi? Pensando nisso a 
Fran criou o “ PingouinToche” , fofinho e divertido Fantoche de crochê para o ateliê Pin-
gouin. E ele ficou ainda mais fofo pois foi feito com o nosso fio 100% acrílico o KOTINI! 

Confira a seguir a receita e divirta-se. Quando fizer, que tal nos marcar 
numa foto ao postar nas redes sociais?

Feito com amor, Feito com Pingouin.

3 nov. 100 g 4 mm



* * - repetição do padrão pelo nº de vezes
( ) - quantidade de pontos ao fim de cada carreira

EXECUÇÃO

CORPO
(em Preto 0100)
1. 6 pb no AM (6)
2. 6 aum (12)
3. * 1 pb, 1 aum * x6 (18)
4. * 1 pb, 1 aum, 1 pb * x6 (24)
5. * 3 pb, 1 aum * x6 (30)
6. * 2 pb, 1 aum, 2 pb * x6 (36)
7. * 5 pb, 1 aum * x6 (42)
8. * 3 pb, 1 aum, 3 pb * x6 (48)
9. * 7 pb, 1 aum * x6 (54)
10. * 4 pb, 1 aum, 4 pb * x6 (60)
11 - 22. 60 pb (60)
23. 11 pb, 7 corr, 24 pb, 7 corr, 11 pb (60)
24. 11 pb, 7 pb nas corr, 24 pb, 7 pb nas corr, 11 pb (60)
25 - 38. 60 pb (60)
Arremate e com ajuda da agulha de tapeceiro, faça acabamento invisí-
vel. Reserve.

BRACINHOS
(Faça 2X | em Preto 0100)
1. 6 pb no AM (6)
2. 6 aum (6)
3 - 4. 12 pb (12)
5. * 2 pb, 1 aum * x4 (16)
6 - 11. 16 pb (16)
12. * 6 pb, 1 dim * x2 (14)
13. 14 pb (14)
Arremate deixando um fio longo para costurar. Com ajuda da agulha de 
tapeceiro, costure-os nos espaços que ficaram abertos entre as carrei-
ras 23 e 24 do Corpo [ponto a ponto, 7 na parte de cima, 7 na de baixo].
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OLHOS
(Faça 2X | em Branco 0002)
Não aperte muito o Anel Mágico.
1. 8 pb no AM (8)
2. 8 aum (16)
3. * 1 pb, 1 aum * x8 (24)
4. * 1 pb, 1 aum, 1 pb * x8 (32)
Arremate deixando um fio longo para costurar. Com ajuda da agulha de 
tapeceiro, faça acabamento invisível.
Insira os pinos do Olhos de 15 mm no espaço central do Anel Mágico.
Posicione as peças no Corpo e fixe os Olhos entre as carreiras 14 e 15, 
mantendo uma distância de 8 a 10 pontos entre eles (ajuste de modo 
que as peças Brancas se encostem no centro).
Então, costure as peças brancas. Caso prefira, pode usar Cola de Arte-
sanato para fixar.

BARRIGA
(em Branco 0002)
1. 8 pb no AM (8)
2. 8 aum (16)
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3. * 1 pb, 1 aum * x8 (24)
4. * 1 pb, 1 aum, 1 pb * x8 (32)
5. * 3 pb, 1 aum * x8 (40)
6. * 2 pb, 1 aum, 2 pb * x8 (48)
7. * 5 pb, 1 aum * x8 (56)

Arremate deixando um fio longo para costurar. Com ajuda da agulha de 
tapeceiro, faça acabamento invisível.
Costure-o no centro do Corpo, logo abaixo dos Olhos. Assim como nos 
Olhos, caso prefira, cole usando cola para artesanato.

BICO
(em Coral 0211)
1. 8 pb no AM (8)
2. 8 aum (16)
3 - 4. 16 pb (16)
5. * 3 pb, 1 aum * x4 (20)
6. 20 pb (20)
Arremate e deixe um fio longo para costurar. Posicione a peça centra-
lizando entre os Olhos e a Barriga, então costure-os dando uma pausa 
antes de finalizar para inserir um pouquinho de enchimento.

PÉS
(Faça 2x em Raio 2227)

1. 8 pb no AM (8)
2. 8 aum (16)
3 - 7. 16 pb (16)
    Dobre a peça ao meio e crochete juntando os 2 lados:
8. 8 pb (8)

Arremate deixando um fio longo para costurar. Com ajuda da agulha de 
tapeceiro, costure por dentro do Corpo, usando as laçadas internas da 
penúltima carreira.
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FEITO COM KOTINI

VERSÃO PINGOUINTOCHE BEBÊ

CORPO
Faça as carreiras de aumento atè a Carr. 8 (total de 48 pts). Continue 
em carreiras de 48 pb até a Carr. 18. Então faça:
19. 8 pb, 7 corr, 18 pb, 7 corr, 8 pb (48)
Continue com carreiras retas de 48 pb até a Carr. 32.

BRACINHOS
Igual à Versão Grande até a Carr. 4. Então faça:
5. * 5 pb, 1 aum * x2 (14)
6 - 11. 14 pb (14)

OLHOS
Igual à Versão Grande, finalizando na Carr. 3 (total de 24 pts).
Caso prefira, substitua os olhos por diâmetros menores, como 12 ou 
13 mm. Fixe-os entre as carreiras 12 e 13, com 7 pontos de distância 
entre eles.
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BARRIGA
Igual à Versão Grande, finalizando na Carr. 6 (total de 48 pts).

BICO
Igual à Versão Grande até a Carr. 2 (total de 16 pts). Então faça 
carreiras de 16 pb até a Carr. 5 (3 carreiras retas).

PÉS 
(FAÇA 2X):
1. 8 pb no AM (8)
2. * 1 pb, 1 aum * x4 (12)
3 - 6. 12 pb (12)
7. Dobre e faça: 6 pb (6)
E seu Pingouintoche já está pronto para brincar!!





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


