
Um aconchego 
de almofada!



ALMOFADA DE CROCHÊ PALETA DE ABRIL
FLASH

POR ADRIANA OLIVEIRA DO @DRIOLIVEIRA_DRI PARA FIOS PINGOUIN

MATERIAL  

Fio/Lã FLASH nas cores sugeridas
 da paleta de abril: 
- Medieval 9702
- Romã 4357
- Pink Panther 2357
- Tempero 4273
- Acqua 1662
Agulha de crochê nº 12 mm
Tesoura
Almofada

Mês de Abril já se foi, mas com ele ficou uma paleta super colorida e alegre com a lã 
FLASH que a Júlia do Sândalo e Cedro sugeriu pra nos inspirar! A partir dessa paleta, a 
artesã convidada para fazer uma peça para vocês foi a Dri, do @drioliveira_dri! Separe 
seus novelos de FLASH e crochete conosco! E quando fizer, nos marque em uma foto 

da sua peça nas redes sociais que amamos ver os resultados de todos vocês!

Feito com Amor, Feito com Pingouin

5 nov. 100 g 2 mm



TAMANHO:
40X40 CM

PONTOS E ABREVIAÇÕES UTILIZADAS
Corr. - Corrente
Carr. – Carreira
Pbx – Ponto baixíssimo
Pb. - Ponto Baixo
pa. - Ponto Alto

EXECUÇÃO

OBS.:  Trabalhar com 5 cabos, 1 fio de cada cor.

CORPO DA ALMOFADA
1. Para uma almofada tamanho 40 cm x 40 cm, faça um cordão de cor-
rentinhas com 80 cm de comprimento. Para uma almofada que tenha 
45 cm x 45 cm, faça um cordão de correntinhas com 90 cm de compri-
mento.
2. Meça o cordão esticado.
3. Feche o cordão em um círculo, ou seja, faça um Pbx na 1° corr.
4. Suba 2 corr e faça 1 Pa para cada corr do cordão até a última corr. 
Feche a carr com Pbx.
5. Suba 2 corr e faça 1 Pa para cada Pa da carr anterior, inserindo a 
agulha de cima pra baixo na alça da frente da cabeça do ponto e, em 
seguida entre um Pa e outro. Dessa forma, o ponto ficará em relevo e a 
malha mais firme.

Obs.: Se preferir, faça o Pa pegando somente a alça de trás. Assim o 
efeito relevo fica mais sutil e a malha mais aberta e maleável.

FEITO COM FLASH



FEITO COM FLASH

6. Feche a carr com Pbx e repita por quantas carr forem necessárias para o 
tamanho que deseja.

FECHAMENTO DA ALMOFADA
1. Para fechar a almofada, posicione o fechamento da carr de forma que ele 
fique alinhado em uma das laterais. 
2. Suba 1 corr e faça 1 Pb pegando a alça de dentro tanto da parte da frente 
quanto da parte de trás da cabeça do Pa da última carr, unindo, assim, as duas 
partes. 
3. Repita o processo no próximo ponto e faça 1 Ponto Puff de 2 laçadas na 
cabeça do Pb que acabou de fazer. 
4. Faça 1 Pb pegando a alça de dentro tanto da parte da frente quanto da parte 
de trás da cabeça do Pa da última carr, unindo, assim, as duas partes. 
5. Repita o processo no próximo ponto e faça 1 Ponto Puff de 2 laçadas na 
cabeça do Pb que acabou de fazer.
Obs.:  Ou seja, feche as laterais da almofada unindo as partes com Pb, pegan-
do somente as alças de dentro da cabeça do Pa da última carr. Intercale 1 Pb 
sozinho com 1 Pb + 1 Ponto Puff até o final da carr.
6. Faça isso nas duas laterais. 
7. Não esqueça de colocar a almofada dentro da capa antes de fechar a segun-
da lateral.
Obs.:  Se preferir, faça esse acabamento na segunda lateral sem unir as duas 
partes e depois costure um zíper para tornar a capa removível.

Prontinho! Espero que tenha gostado!

Bom crochê!



FEITO COM FLASH. FEITO COM AMOR.



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


