
Vai um sorvetinho?



SORVETE RAGDOLL
BELLA ARTE

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Fio Bella Arte nas cores: 702 para 
casquinha, 9611 para primeira bola do 
sorvete,4323 para segunda bola do sor-
vete (ou nas cores da sua preferência)
- Agulha de crochê nº3mm
- Olhos se segurança número 8 ou 9 mm
- Fibra siliconada para enchimento
- Agulha de arremate
- Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
Pt: ponto
Pb: Ponto baixo
Pbx: Ponto baixíssimo

23 de setembro é o dia mundial do sorvete! E com isso, a artesã Josi Sena compartilha 
conosco a receita de um sorvetinho na técnica do ragdoll amigurumi feito com Bella Arte, 
nosso fio ideal para confeccionar peças firmes como amigurumis, bolsas e tapetes.  E se 
fizer esse ragdoll, marque a #fiospingouin e a artesã em uma foto nas suas redes sociais 

pois adoramos ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal.

Feito por Josi, Feito com Bella Arte, Feito com Pingouin.

3 nov. 100 g 3 mm



FEITO COM BELLA ARTE

Corr: correntinha
Aum: Aumento, 2pts juntos
Mpa: meio ponto alto
lç: laçada

OBS: A técnica de ragdoll é trabalhada com crochê plano, ou seja, carreiras 
de vai e vem. Por isso a cada final de carr, vamos virar o trabalho para fazer 
a próxima.  O sorvete será feito com duas pares planas, iguais, que depois 
serão unidas com pb.

EXECUÇÃO
- Iniciar com 7corr
1. Pular a 1ª corr e fazer 6pb nas próximas corr (6)
2. 6pb
3. 1aum, 4pb, 1aum (8)
4 – 8. 8pb
9. 1aum, 6pb, 1aum (10)
10 – 13. 10pb
- Trocar de cor
14. 1aum, 8pb, 1aum (12)
15. Apenas nessa carr trabalhar pela alça de trás de cada pt: 1aum, 10pb, 
1aum (14)
16. 1aum, 12pb, 1aum (16)
17. 1aum, 14pb, 1aum (18)
18 – 20. 18pb
21. 1dim, 14pb, 1dim (16)
22. 1dim, 12pb, 1dim (14)
23. 1dim, 10pb, 1dim (12)
- Trocar de cor
24. 1aum, 10pb, 1aum (14)
25 – 26. 14pb
27. 1dim, 10pb, 1dim (12)
28. 1dim, 8pb, 1dim (10)
29. 1dim, 6pb, 1dim (8)
30. 1dim, 4pb, 1dim (6)
- Cortar o fio



FEITO COM BELLA ARTE

- Fazer a segunda parte igual e em uma das partes inserir os olhos de 
segurança entre as carr 18 e 19. 

MONTAGEM
- Juntar as duas partes e fazer pb em toda volta, começando pela parte da 
casquinha e trocando de cor onde for necessário.
- Colocar enchimento antes de terminar de unir as duas partes.
- Para finalizar, cortar o fio e fazer arremate invisível.
- Bordar a boca com fio fino preto e as bochechas com fio rosa.

E seu sorvete está pronto!





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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