
URSOLINO
Amigurumi em tricô



URSINHO DE TRICÔ
SEDIFICADA

POR LETÍCIA YAMASHITA DO @TECE.LE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Fio/lã Sedificada nas cores: Sisal 0703/Verde 
7693/M. Blue 525/
- Balloon Amigo Itapuá 5217 (para detalhes)
- Agulha de tricô circular, nº 3,5 mm com cabo 
de 80 cm.
- Agulha de tapeçaria
- Olhos com travas de segurança nº 7mm
- Enchimento fibra acrílica
- Sobras de fios coloridos para os bordados

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Kfb: Aumento, tecer 2 vezes o mesmo ponto. 
CLIQUE AQUI para aprender o aumento.
Pjm: Diminuição, 2 pontos meia juntos. 

Sabia que é possível fazer lindos amigurumis em tricô? A querida Leticia 
Yamashita criou para vocês, essa receita mais que fofinha de um ursinho 
de tricô! Feito com nosso fio/lã SEDIFICADA, o que dá um toque especial 
e brilhoso em seus amigurumis. Ah! E se fizer, nos marque nas suas redes 

sociais pois adoramos ver o trabalho de vocês!

Feito por Letícia, Feito com SEDIFICADA, Feito com Pingouin.

3 nov. 100 g 3,5 mm

https://www.youtube.com/watch?v=DBNSIqE_fMc


CLIQUE AQUI para aprender a diminuição.
PJT: Diminuição, 2 pontos tricô juntos

EXECUÇÃO

CORPO E CABEÇA
Obs.: O corpo e a cabeça do Ursolino é uma peça só, tecida em tricô 
circular.
Com a cor Sisal, deixando uma sobra de uns 20 cm de fio, monte 32 
pontos na agulha. Tecer a primeira carreira em ponto meia e monte o 
laço mágico.
A partir disso, siga as instruções abaixo:
Rodada 2: (meia, kfb, 12meia, kfb, meia) 2x- 36 pontos
Rodada 3: meia - 36 pontos
Rodada 4: (2 meia, kfb, 12 meia, kfb, 2 meia) 2x- 40 pontos
Rodada 5: meia- 40 pontos
Rodada 6: (3 meia, kfb, 12 meia, kfb, 3 meia) 2x- 44 pontos
Rodada 7: meia - 44 pontos
Rodada 8: (4 meia, kfb, 12 meia, kfb, 4 meia) 2x- 48 pontos
Rodadas 9 à 29: meia- 48 pontos
Rodada 30: (4 meia, 2pjm) 8x - 40 pontos
Rodada 31: meia - 40 pontos
Rodada 32: (3 meia, 2pjm) 8x - 32 pontos
Rodada 33: meia - 32 pontos
Rodada 34: (3 meia, kfb) 8x- 40 pontos
Rodada 35 à 50: meia- 40 pontos
Rodada 51: (8 meia, 2pjm) 4x - 36 pontos
Rodada 52: meia- 36 pontos
Rodada 53: (7 meia, 2pjm) 4x - 32 pontos
Rodada 54: meia- 32 pontos
Rodada 55: (6 meia, 2pjm) 4x- 28 pontos
Rodada 56: meia- 28 pontos
Rodada 57: (5 meia, 2pjm) 4x - 24 pontos
Rodada 58: meia - 24 pontos
Arremate frouxamente todos os pontos e corte o fio com uma sobra 
para a costura.
 

FEITO COM SEDIFICADA

https://www.youtube.com/watch?v=whrjH084y7w


BRAÇOS
- Os braços são tecidos em tricô circular e depois costurados ao corpo 
do Ursolino
 - Com o mesmo fio usado no corpo, deixando uma sobra de 20 cm de 
fio, monte 12 pontos na agulha de tricô com a mesma cor usada no 
corpo.
- Teça a primeira carreira em meia e depois monte o laço mágico e siga 
as instruções abaixo:
Rodadas 2 a 18: meia – 12 pontos
Rodada 19: (2pjm ) 6x - 6 pontos
- Corte o fio com uma sobra.
- Com a agulha de tapeçaria, passe o fio por dentro dos pontos restan-
tes. Dê um nozinho e esconda o fio.
- Coloque um pouco de enchimento nos braços.
 

ORELHAS
- As orelhas são tecidas em tricô circular e depois costurados a cabeça 
do Ursolino;
- Com a mesma cor usada no corpo, deixando cerca de 25 cm de fio para 
a costura, monte 16 pontos. – Tecer a primeira carreira em ponto meia e 
monte o laço mágico.
 Siga as instruções abaixo: 
Rodada 2: (meia, kfb ) 8x- 24 pontos
Rodada 3 à 10: meia - 24 pontos
Rodada 4: (meia, 2pjm ) 8x - 16 pontos
Rodada 5: meia - 16 pontos
Rodada 6: (2pjm) 8x - 8 pontos
OBS.: Não arremate os pontos. Corte o fio com uma sobra de uns 15 cm 
e passe a ponta por dentro dos pontos restantes. Puxe com cuidado até 
fechar bem, dê um nozinho e esconda o fio dentro do amiguru-mi.
  

CHAPÉU
- O chapéu é feito em tricô circular e depois costurado na cabeça do 
Ursolino.

FEITO COM SEDIFICADA



- Com o fio da Verde, deixando uns 20 cm de fio para a costurar, monte 
10 pontos.
- Tecer a primeira carreira em ponto meia e monte o laço mágico.
Siga as instruções abaixo:
Rodadas 2 a 6: meia - 10 pontos
Rodada 7: (meia até os últimos dois pontos, 2pjm) 2x
Rodada 8: meia
Repita as rodadas 7 e 8 até sobrarem 4 pontos.
- Arremate frouxamente e corte o fio, dê um nozinho e esconda dentro 
do chapéuzinho.
- Enrole a base para formar o chapéu e coloque um pouquinho de enchi-
mento. 
- Faça um pompom para enfeitar a ponta do chapéu com a cor itapuá 
Balloon Amigo.

 
BABADOR
- O babador é tecido em tricô plano e depois costurado no pescoço do 
Ursolino
- Com a cor M. blue, deixando uns 20 cm de fio para a costura, monte 18 
pontos.
 Siga as instruções abaixo:
 Carreira 1: meia – 18 pontos
Carreira 2: (meia, laçada) repetir até sobrar um meia, meia
Carreira 3: meia
Carreira 4: (meia, laçada) repetir até sobrar um meia, meia
Carreira 5: tricô
 Arremate frouxamente e faça o acabamento das pontas do fio.
 

MONTAGEM E BORDADOS
- Com o auxílio da agulha de tapeçaria, costure a parte superior, pegan-
do uma alcinha de cada lado, com cuidado para não pular nenhuma.
- Coloque os olhos de segurança, entre as rodadas 46 e 47.
- Coloque enchimento o suficiente e com cuidado para não esgarçar os 
pontos.

FEITO COM SEDIFICADA



- Para marcar o pescoço do Ursolino, alinhave a rodada 33 com um fio da mes-
ma cor e puxe, formando o pescoço.
- Dê um nozinho e esconda as pontas dentro do amigurumi.
- Costure a parte inferior pegando uma alcinha de cada lado, com cuidado para 
não pular nenhuma, com-plete o enchimento e finalize a costura.
- Costure com pequenos pontos, as orelhas, no topo da cabeça do Ursolino, 
uma de cada lado.
- Costure também os braços, um de cada lado, com pequenos pontos.
- Coloque um pompom no topo do chapéu e dobre um pouquinho a barra para 
fazer o acabamento.
- O babador e o chapéu são costurados com pequenos pontos em seus respec-
tivos lugares.
- Borde o nariz com fio preto e os demais detalhes do Ursolino.

Prontinho!
Seu Ursolino está finalizado.

FEITO COM SEDIFICADA





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
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