
Polvinho
UM A-M-O-R DE 



POLVINHO 
BELLA ARTE

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

Fios sugeridos
BELLA ARTE 501 Lavanda

Outros materiais
Agulha de crochê sugerida nº 2,5mm
Enchimento (fibra siliconada)
Agulha de tapeceiro para arrematar e bordar
Linha para bordar detalhes (pupila e boca)
Tesoura

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

Inspirado no projeto Octo  criado em 2013 na Dinamarca, a artesã Karina Mie 
do @mieatelie fez esse Polvinho em amigurumi com nosso fio Bella Arte para o 

Ateliê Pingouin! Confira a seguir, o passo a passo dessa receita mais que fofinha. 
Vídeo complementar no IGTV @fiospingouin. E se fizer, já sabe, marque a gente 

na sua postagem, pois amamos ver o trabalho de todos! 
Feito com amor, Feito com Pingouin.

1 nov. 100 g 2,5 mm



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

TAMANHO
Cerca de 22 cm de comprimento

EXECUÇÃO

Cabeça
Carr.1: A.m. 6pb 
Carr.2:  aum todos (12)
Carr.3: 1 aum/1pb*6 ( 18)
Carr.4: 1 aum/2pb*6 (24)
Carr.5: 1 aum/ 3pb*6 (30)
Carr.6: 1aum/ 4pb *6(36)
Carr.7: 1aum/ 8pb *4 ( 40)
Carr.8-16: Seguir por 9 carreiras (40)
Carr.17: 1dim/8pb *4(36)
Carr.18: 1dim/ 4pb *6(30)
Carr.19: 1dim/ 3pb*6 (24)
Carr.20: 1dim/ 2pb*6 (18)
-Colocar enchimento-
Carr.21: 1dim/1pb*6 (12)
Carr.22: dim *4 (8)
Obs.: Não  corte o fio, continue fazendo  os tentáculos sempre iniciando 
em uma das 8 alças para fazer os 8 tentáculos.

Tentáculos
Fazer 8X
1. 60 correntes
2. Aum pb triplo (3pb em 1 ponto) em cada correntinha
3. Ao terminar de preencher todas correntes, fazer ponto baixíssimo na 
cabeça e seguir com o processo novamente.
4. Pbx ,arrematar e costurar para fazer acabamento.
Obs.: Arrematar com certo comprimento de fio para costurar o vão 
entre os tentáculos.

FEITO COM BELLA ARTE



FEITO COM BELLA ARTE

Olhos
Fazer 2X
1. A.M. 6Pb
2. aum *6 ( 12)
3. arrematar deixando cerca de 20 cm de fio para costura
Bordar detalhe dos olhos fechadinhos.
Posicione com o auxílio de alfinetes os olhos onde queira colocar no corpo 
do polvinho e costure.





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


