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BALÃO JUNINO AMIGURUMI
BALLOON AMIGO

POR CARLA PAGLIUCA DO @CARLOTA.FAZ PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Fio Balloon Amigo cor Cravo 5345
- Fio Balloon Amigo cor Gameleira 5213
- Fio Balloon Amigo cor Nautical 7535
- Fio Balloon Amigo cor Positano 2630
- Agulha de crochê sugerida n.º 2,50 mm
- Agulha de tapeçaria para acabamento
- Tesoura
- Fibra siliconada para enchimento

TAMANHO
9 cm de altura aproximadamente

Entre no clima de festa junina fazendo um balão fofinho para decorar sua 
festa! Confira a seguir a receita do  Balão Junino Amigurumi que  

a Carla criou com o nosso fio BALLOON AMIGO. 
Ah! E aproveite e baixe seu leque de cores do Balloon Amigo, imprima  

e organize seus fios! E quando fizer, nos marque em uma foto nas  
redes sociais. AMAMOS ver os resultados de vocês <3

Feito por Carla, Feito com Amor, Feito com Pingouin

4 nov. 50 g 2,5 mm



TEMPO DE EXECUÇÃO
1h a 1h30

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
cm. – Círculo mágico
pt. – ponto (s)
Carr. – Carreira(s)
Corr. – Corrente
pb. – ponto baixo
pbx. – ponto baixíssimo
dim. – diminuição

EXECUÇÃO 
OBS.: O Balão Junino é feito em crochê linear (crochê tradicional de vai 
e volta).
São 8 triângulos unidos.

TRIÂNGULOS
Fazer 2 triângulos de cada cor

FEITO COM BALLOON AMIGO



FEITO COM BALLOON AMIGO

1ª CARR. – 10 corr 
2ª CARR. – 9 pb + 1 corr 
Diminuir 1 pb no início de cada carreira.
3ª CARR. – 1 dim + 7 pb + 1 corr
4ª CARR. – 1 dim + 6 pb + 1 corr
5ª CARR. – 1 dim + 5 pb + 1 corr
6ª CARR. – 1 dim + 4 pb + 1 corr
7ª CARR. – 1 dim + 3 pb + 1 corr
8ª CARR. – 1 dim + 2 pb + 1 corr
9ª CARR. – 1 dim + 1 pb + 1 corr
10ª CARR. – 1 dim + 1 corr
Fazer uma volta completa em pb.
Colocar 3pb juntos nas pontas dos triângulos.

Unir os triângulos laterais do balão com pbx.



FEITO COM BALLOON AMIGO

Nesse momento teremos duas metades do balão. Atentar para unir as 
laterais de forma espelhada, como na imagem. 

Unir as partes inferior e superior com pb. 



FEITO COM BALLOON AMIGO

Opção 1: manter as cores iguais nas partes superior e inferior 

Opção 2: alternar as cores nas partes superior e inferior 



FEITO COM BALLOON AMIGO

Nesse caso, usar a cor do fio igual a cor da parte superior.

OBS. FINAIS
- Colocar enchimento conforme vai fechando a peça.
- Deixar um pouco de fio em cada ponta para fazer os fios do balão 
junino.
- Costurar um fio no topo do balão para pendurá-lo.

Pronto! Seu balão junino está finalizado! :)





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.
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