
Bem Vinda 
Primavera!



CACTO AMIGURUMI
KOTINI

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Kotini nas cores: Umbu 2612, Raiz 
7762, Pink Panther 2357 e Cravo 5345
Agulha de crochê nº3 mm
Olhos com trava de segurança de 20 mm
Fibra siliconada (p/ enchimento, cerca 
de 200g)
Agulha de tapeceiro (p/ acabamento)
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
AM - anel mágico
CORR – correntes
CARR- carreira

Uma receita mais que fofinha para dar boas-vindas a estação mais 
florida do ano! Confira a seguir o passo a passo de um cacto amigurumi 

todo feito com nosso fio 100% acrílico KOTINI.

Feito por Karina Mie, Feito com KOTINI, Feito com Pingouin

4 nov. 100 g 3 mm



FEITO COM KOTINI

PBX - pontos baixíssimo
PB - ponto baixo
MPA - meio ponto alto
PA- Ponto Alto
AUM – aumento
PT ou PTS - ponto ou pontos
* * - repetição do padrão pelo nº de vezes
( ) - quantidade de pontos ao fim de cada carreira

EXECUÇÃO

BOCHECHAS
(Faça 2x | Cor Cravo 5345)
Carr 1. 6pb no AM (6)
Carr 2. Aum em todos pt (12)
- Deixe cerca de 15cm de fio, arremate e reserve.

CACTO
(Cor Umbu 2612)
- Crochê plano, faça 1 retângulo e depois una para fechar o cilindro e 
formar o amigurumi.
1. Deixe sobrando cerca de 25cm fio e faça 42 corr
2. Seguir em MPA 40 pt.
3. Suba 1 corr e siga 40MPA
4. Suba 2 corr e siga 40 MPA pegando por dentro do pt abaixo (ponto 
relevo)
5. Siga repetindo instrução 3 e 4 até chegar a 40 carr.
6. Una as duas extremidades com pb.



7. No fio que você deixou sobrando inicialmente, insira a agulha de 
tapeceiro e alinhave e puxe o fio entre toda extremidade para fechar o 
topo do cacto. Costure para fechar bem o buraco. Arremate.

8. Insira os olhos e costure as bochechas.
9. Insira o fio na Cor Raiz 7762 e faça 2 carr de pb e deixe cerca de 
45cm de fio para costurar ao vaso depois. Insira enchiemento.

BRACINHOS
(Faça 2X- Cor Umbu 2612- como o cacto)
- Crochê plano, faça 1 retângulo e depois una para fechar o cilindro e 
formar o amigurumi.
1. Deixe sobrando cerca de 15cm fio e faça 17 corr
2. Seguir em MPA 15 pt.
3. Suba 1 corr e siga 15MPA
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4. Suba 2 corr e siga 15 MPA pegando por dentro do pt abaixo (ponto 
relevo)
5. Siga repetindo instrução 3 e 4 até chegar a 12 carr.
6. Una as duas extremidades com pb.
7. No fio que você deixou sobrando inicialmente, insira a agulha de tape-
ceiro e alinhave e puxe o fio entre toda extremidade para fechar o topo do 
cacto. Costure para fechar bem o buraco. Arremate, insira um pouco de 
enchimento e reserve.

VASO
(Cor Raiz 7762)
Carr 1. 6pb no AM (6)
Carr 2. Aum em todos pt (12)
Carr 3. *1 Aum, 1pb* X6 (18)
Carr 4. *1 Aum, 2pb* X6 (24)
Carr 5. *1 Aum, 3pb* X6 (30)
Carr 6. *1 Aum, 4pb* X6 (36)
Carr 7. *1 Aum, 5pb* X6 (42)
Carr 8. *1 Aum, 6pb* X6 (48)
Carr 9. *1 Aum, 7pb* X6 (54)
Carr 10. *1 Aum, 8pb* X6 (60)
Carr 11. Siga PBX (60)
Carr 12. Pb nas alças de dentro para fazer o relevo da base do vaso (60)
Carr 13-22. Siga 10 carr de pb (60)
Carr 23. Faça MPA nas alças de fora (60)
Carr 24. MPA (60)
Carr 25. Faça 1 pbx e siga com ponto caranguejo para acabamento. (60)
- Arremate e costure o cacto ao vaso colocando enchimento aos poucos.



FLOR 1
(Na cor Pink Panther 2357)
Carr 1. No AM faça 5x o seguinte esquema: 2corr, 2 pa, 2corr,1pbx.
- Arrematar e puxar bem o fio, deixe cerca de 10 cm de fio para costura.

FLOR 2
(Na cor Cravo 5345)
Carr 1. No AM faça 5x o seguinte esquema: 5 pa, 2corr. Fechar ao final 1 
pbx.
Carr 2. Faça 5x o seguinte esquema: 8 pa duplo no espaço das 2corr de 
baixo, 1 pb entre nos pa de baixo. Fechar ao final 1 pbx e assim formará as 
5 pétalas.

- Arrematar e puxar bem o fio, deixe cerca de 10 cm de fio para costura.

FINALIZAÇÃO
- Costurar Bracinhos ao corpo do cacto e as flores.
- Você pode fazer mais flores para enfeitar seu cacto!

Pronto! Agora você tem uma plantinha super fofinha de primavera.
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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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