
Eu pinto flores para 
que elas não morram



MINI FRIDA  
BALLOON AMIGO

POR PAULA PIEGAS DO @PAULA.PIEGAS PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Balloon Amigo nas cores: Preto 100, 
Banana 784
Agulha de crochê nº 3,5mm/ agulha de  
tapeceiro / marcador de pontos/ olhos 
nº 8 mm/ Fio Bella para fazer as flores/ 
agulha de costura/ chaveiro (opcional)

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Am. – Anel mágico
pt. – ponto (s)
Carr. – Carreira(s)
Corr. – Corrente

As cores e o charme de Frida Kahlo em miniatura! Confira a seguir um passo a passo fofinho 
que a querida Paula disponibilizou para nós, um crochê super rápido de tecer de um 

chaveirinho Fridinha todo feito com nosso fio especial para amigurumis: o Balloon Amigo.
Ah! E aproveite e baixe seu leque de cores do Balloon Amigo disponível no nosso blog, 

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 Paula, Feito com BALLOON AMIGO, Feito com Pingouin

2 nov. 50 g 3,5 mm



FEITO COM BALLOON AMIGO

pb. – ponto baixo
pbx. – ponto baixíssimo
dim. – diminuição
aum - aumento

EXECUÇÃO

CABEÇA
1ª CARR – 6 pb no AM
2ª CARR – 6 aum (12) 
3ª CARR.– 1 pb + 1 aum (18) 
4ª CARR – 2pb + 1 aum (24) 
5ª CARR.– 3 pb + 1 aum (30) 
6ª – 9ªCARR – Ponto sobre ponto (30)
10ª CARR. – 3 pb + 1dim (24)

BORDAR ROSTO
- Borde os olhos entre as carreiras 7 e 8 com 5 pontos de distância 
- Fazer a sobrancelha na carreira de cima. 
- Fazer uma linha prendendo em 3 alcinhas de pontos como imagem: 



FEITO COM BALLOON AMIGO

11ª CARR. – 2 pb + 1dim (18)
12ª CARR. – 1 pb + 1dim (12)
13ª CARR. – 6 dim, arrematar.

FLOR
- Cores Bella de sua preferência 
- Anel mágico: 3 corr+ 2 pontos altos + 1 pbx, repetir até ter 5 pétalas.
- Finalizar e deixar um fio longo para costura.

CABELO
1ª CARR – 6 pb no AM
2ª CARR – 6 aum (12) 
3ª CARR.– 1 pb + 1 aum (18) 
4ª CARR – 2pb + 1 aum (24) 
5ª CARR.– 3 pb + 1 aum (30) 
6ª – 8ªCARR – Ponto sobre ponto (30)
Finalizar com 1 pbx e deixar um fio longo para costura.

COSTURA DO CABELO 
- Encaixe o cabelo na cabeça como na foto e vá costurando devagar para 
não enrugar a peça. 
- Ao final, arremate e esconda o fio. 
- Costure as flores bem acima dos olhos.
- Você pode fazer esse gancho para encaixar o chaveiro fazendo 10 corren-
tinhas e depois costurar na cabeça, ou pode colocar a corrente no chaveiro 
diretamente. 



FEITO COM BALLOON AMIGO

Prontinho! Sua Fridinha está finalizada. 





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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