Charme e Cores

do Tropfil

ARARA VERDE

TROPFIL

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

Inspirado nas cores e nos nuances tropicais brasileiros, confira a seguir uma receita
mais que fofinha de um amigurumi todo feito com TROPFIL, um dos nossos fios 100%
algodão mercerizado! E se fizer esse ami, já sabe né? Marque a artesã criadora e a
#fiospingouin em post nas suas redes sociais pois adoramos ver e compartilhar o
trabalho de vocês <3
Feito por Karina Mie, Feito com Tropfil, Feito com Pingouin.

MATERIAL
- TROPFIL nas cores: Harmonia7680,
Safira 531
- Balloon amigo para detalhes: branco e
preto
- Ag. de crochê nº 2,5mm
- Tesoura
- Agulha de tapeceiro
- Enchimento (fibra acrílica siliconada)
- Olhos com trava de segurança nº 7mm

PONTOS E ABREVIAÇÕES
UTILIZADAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);

2 nov. 100 g

2,5 mm

a.m.= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

EXECUÇÃO
OLHOS
Branco Balloon, fazer 2 X
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18)
Arrematar deixando 20 cm de fio para costura.
Encaixar olho na segunda carr. mais para lateral da rodela. Reservar
BOCHECHAS
Tropfil cor safira, fazer 2 X
Obs.: Tecer com fio duplo de Tropfil, ou seja, utilize 2 cabos simultaneamente.
Carr.1: 7pb no A.M.
Fechar com PBX e arrematar deixando cerca de 15cm de fio para costura.
BICO
Preto Balloon
Parte de cima:
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: 1aum e 5pb (7)
Carr.3: 1aum e 6pb (8)
Carr.4: 1aum e 3 pb* 2 (10)
Fechar com pbx e arrematar deixando fio para costura.

FEITO COM TROPFIL

Parte de baixo:
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: 1aum e 5pb (7)
Fechar com pbx e arrematar deixando fio para costura.
CORPO
Tropfil cor harmonia
Obs.: Tecer com fio duplo de Tropfil, ou seja, utilize 2 cabos simultaneamente. Início de cima para baixo da arara.
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18)
Carr.4: 1aum e 2 pb* 6 (24)
Carr. 5: 1aum e 3pb * 6 (30)
Carr.6-8: seguir pb por 3 carr. (30)
Carr. 9: 4pb e 1 aum * 6 (36)
Carr. 10-14: Seguir pb por 5 carr. (36)
Carr. 15: 1aum e 5 pb * 6 (42)
- Inserir olhos cerca de 3 carr. para baixo com 6 p. de distância
Carr. 16-21: Seguir pb por 6 carr. (42)
Carr. 22: 1dm e 5pb * 6 (36)
Carr. 23: 1dm e 4pb * 6 (30)
Carr. 24: 1dm e 3pb *6 (24)
Carr. 25: 1dm e 2pb *6 (18)
- Colocar enchimento.
Carr. 26: 1dm e 1pb *6 (12)
Carr. 27: dm *6 (6)
- Arrematar.
ASAS
Obs.: Tecer com fio duplo de Tropfil, ou seja, utilize 2 cabos simultaneamente. Início de cima para baixo da arara.
1. Tropfil cor safira, fazer 2 X, parte interna:
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18)

FEITO COM TROPFIL

Arrematar, reservar.
2. Tropfil cor harmonia, fazer 2 X, parte externa:
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1 pb * 6 (18)
Carr.4: Unir com a parte interna na cor safira fazendo 1aum e 2 pb * 6 (24)
Carr.5: 1 mpa, 3 pa juntos no próximo p., 1 mpa, 7 pb, 1 pbx.
Arrematar deixando cerca de 15cm de fio para costura. Fazer outro.
RABO
Tropfil cor harmonia
Obs.: Tecer com fio duplo de Tropfil, ou seja, utilize 2 cabos simultaneamente.
Início de cima para baixo da arara.
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: 1aum e 5pb (7)
Carr.3: 1aum e 6pb (8)
Carr.4: 1aum e 7pb (9)
Carr.5: 1aum e 8pb (10)
Carr.6: 1aum e 4pb (12)
Carr.7: 1aum e 5pb (14)
Carr.8: 1pb, unir como um sanduíche e fechar a peça com 6 pb.
Arrematar deixando cerca de 15cm de fio para costura.
PATAS
Balloon Preto, fazer 2X
Carr.1: 6 pb no A.M
Carr.2: aum *6 (12)
Carr.3: 1pbx, subir 4 corr., 3 pb nas corr., 1pbx, subir 4 corr., 3 pb nas corr.,
1pbx, subir 4 corr., 3 pb nas corr., 1pbx.
Arrematar deixando cerca de 15cm de fio para costura.
MONTAGEM
- Marcar com alfinetes o posicionamento do bico entre os olhos, das bochechas, asas, patas e rabo.
- Costurar
- Nas laterais do bico, bordar com o fio branco detalhe se quiser.

FEITO COM TROPFIL

.
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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