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TUNTUM FANTASMINHA
BALLOON AMIGO

POR JOSI SENA @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    
- Fio Balloon Amigo nas cores:
Branco
Preto
Delicius 2288
Itaparica 5208
- Fibra siliconada para o enchimento.
- Olhos de segurança número 8
- Agulha de tapeceiro.
- Agulha de crochê 2,5 mm
- Marcador de pontos
- Tesoura

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Pb: ponto baixo
Pa: ponto alto
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Pbl: ponto bolha

2,5 mm4 nov. 50 g



Corr: correntinha
Aum: aumento
Dim: diminuição
**: Repetir

EXECUÇÃO
O fantasminha Tuntum adora se divertir!! Tem cara de zangado mas no
fundo ele tem um coração tão doce quanto as balas que ganha no dia do
Halloween.
Essa é uma receita de nível básico, mas com altíssimo grau de fofura!
A cabeça e o corpo são feitos sem necessidade de costura, por isso
vamos iniciar o amigurumi pela cabeça.
Não esqueça de usar um marcador de pontos no início de cada carreira.
Atenção a indicação de posicionamento dos olhos de segurança. Se
preferir pode fazê-los bordados ao final da peça.
Os braços serão feitos separados e costurados depois, assim como as
bochechas que são opcionais e também podem ser bordadas.
Então prepare seu coração para se apaixonar por ele e vamos lá!!

CABEÇA
1. Anel mágico com 6pb
2. Aum em toda volta (12)
3. *1pb 1aum* 6x (18)
4. *2pb 1aum* 6x (24)
5. *3pb 1aum* 6x (30)
6. 30pb
7. *4pb 1aum* 6x (36)
8. *5pb 1aum* 6x (42)
9-17. 42pb
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INSERIR OLHOS DE SEGURANÇA ENTRE AS CARR 12 E 13
18. *5pb 1dim* 6x (36)
19. *4pb 1dim* 6x (30)
20. *3pb 1dim* 6x (24)
21. *2pb 1dim* 6x (18)
22. 18 pb
23. *2pb 1aum* 6x (24)
24. *3pb 1aum* 6x (30)
- Colocar enchimento na cabeça e fazer o bordado da teia de aranha e do
rostinho conforme orientações das fotos.

PARA A TEIA
Pegue um pedaço longo de fio para bordado preto, insira a agulha em um
ponto aleatório deixando uma ponta de fio para fazer o arremate e saia no
local onde vai iniciar o bordado. Faça o desenho de um X e depois outro X
por cima no sentido oposto. Agora faça traços ligando as linhas dos X.
Saia com a agulha no mesmo ponto onde entrou inicialmente, faça um
nozinho com as duas pontas de fio e esconda para dentro da trama.

PARA A BOCA
Pegue um pedaço longo de fio para bordado preto, insira a agulha em um
ponto aleatório deixando uma ponta de fio para fazer o arremate e saia no
local onde vai iniciar o bordado. Faça o desenho da boca e saia com
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a agulha no mesmo ponto onde entrou inicialmente, faça um nozinho 
com as duas pontas de fio e esconda para dentro da trama.

CONTINUAÇÃO DO CORPO
25-31. 30pb
32. *3pb 1dim* 6x (24)
33. 6pb, 4dim, 6pb, 4aum (24)
34-35. 24pb
36. *2pb 1dim* 6x (18)
Colocar enchimento.
37. *1pb 1dim* 6x (12)
38-39. 12pb
40. dim em toda volta (6)
Cortar o fio com tamanho suficiente para fechar o anel invertido.

BRAÇOS
Fazer 2 iguais
1. Anel mágico com 5pb
2. aum em toda volta (10)
3. 1pbl, 9pb (10)
4. 2dim, 6pb (8)
5-8. 8pb
Colocar um pouco de enchimento na ponta da mão e achatar o bracinho
para fechar com ponto baixo.
Cortar um fio longo para costurar entre as carr 25 e 26.
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BOCHECHAS
Fazer 2 iguais
1. Anel mágico com 6pb
Fechar o anel e finalizar com ponto invisível.

Costurar os braços entre as carr 25 e 26 passando com a agulha sem-
pre por baixo dos pontos do corpo andando para o lado, sair no ponto do 
braço e voltar no mesmo ponto de onde saiu para continuar.

MÁSCARA
Atenção a essas informações!!
Para a máscara serão trabalhadas carreiras de vai e vem sempre 
pegando pela alça de trás de cada ponto e virando o trabalho ao final de 
cada carreira.
1. Iniciar com 5 corr
2. Voltar fazendo 4pb a partir da segunda corr saindo da agulha.
3. 4pb pela alça de trás de cada ponto da carr anterior.
4. 1aum, 2pb, 1aum (6)
5-6. 6pb
7. 1aum, 4pb, 1aum (8)
8-9. 8pb
10. 1aum, 6pb, 1aum (10)
11. 10pb
12. 1dim, 6pb, 1dim (8) (para dim pegar o fio por dois pontos e fechar
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juntos em um ponto só)
13-14. 8pb
15. 1dim, 4pb, 1dim (6)
16-17. 6pb
18. 1dim, 2pb, 1dim (4)
Fazer um acabamento de pbx ao redor de toda a máscara e terminar 
com finalização invisível.
Depois, fazer 35 correntinhas de cada lado para amarrar a máscara na
cabeça do Tuntum.
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FINALIZAÇÃO INVISÍVEL
Cortar o fio e coma agulha de tapeceiro passar por baixo das duas alças 
do primeiro pbx, depois voltar pelo meio do último pbx feito e levar o fio 
para trás da peça para arrematar.
Assim formará um ponto igual as correntinhas do pbx.

Bordar a máscara com o fio balloon preto.

Agora seu Tuntum está pronto divirta-se com ele!!
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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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ABÓBORA COM
CHAPÉU DE BRUXA



ABÓBORA COM CHAPÉU DE BRUXA
BELLA FASHION

POR FABIANA DEZIDERIO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    
Agulha de crochê 2.5mm ou 3.0mm
Fio Bella Fashion nas cores 
Mandarin (210) e Roleta (4420)
Tesoura
Agulha de tapeçaria
Enchimento
Cola quente

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
pbx = ponto baixíssimo
pb = ponto baixo
pt = ponto
aum = aumento
dim = diminuição

2,5 / 3 mm2 nov. 150 g



EXECUÇÃO

ABÓBORA
1) Círculo mágico com 6 pts.
2) Aumento em todos os pts (12)
3) *1 pb, 1 aum* x 6 (18)
4) *2 pb, 1 aum* x 6 (24)
5) *3 pb, 1 aum* (30)
6) *4 pb, 1 aum* (36)
7) *5 pb, 1 aum* (42)
8) *6 pb, 1 aum* (48)
9 a 16) pb em toda volta
17) *6pb, 1 dim* x 6 (42)
18) *5 pb, 1 dim* x 6 (36)
19) *4 pb, 1 dim* x 6 (30)
20) *3 pb, 1 dim* x 6 (24)
21) *2 pb, 1 dim* x 6 (18)
22) *1 pb, 1 dim* x 6 (12)
23 ) Dim em toda volta (6)
24) Coloque o enchimento e feche
Deixe um fio grande e passe para a parte de baixo da abóbora com 
agulha de tapeceiro.
Para formar os gomos, passe pelos pontos alternados das carreiras de
aumento (imagem 1) e dê uma leve apertada (imagem 2) , isso fará com
que o fruto ganhe formato (imagem 3) .

CHAPÉU
1) Círculo mágico com 4 pts
2) Pb em toda volta
3) 1 pb, 1 aum (6)
4) Pb em toda volta
5) 1 pb, 1 aum (9)
6) 2pb, 1 aum (12)
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7) 3pb, 1 aum (15)
8 a 10 ) Pb em toda volta
11) BLO em todos os pontos
7) Aum em todos os pts (30)
8) *2pb, 1 aum* (42)
Arremate com pbx

Você pode usar olhos com trava ou mesmo bordar 2 olhos em formato de
triângulo e uma boca sorridente. Deixe a imaginação voar :)
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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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GATO HALLOWEEN
BALLOON AMIGO

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    
Fios: BALLOON AMIGO: PRETO, 
BRANCO, ROSA
Agulha de crochê sugerida 2,5 mm, 
enchimento,
agulha de tapeceiro, tesoura, par de 
olhos tipo pupila
9mm ou com travas de segurança.

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
carr. = carreira(s); 
a.m.= anel mágico; 
corr.= corrente ; 
pbx = p. baixíssimo;
pb = p. baixo; 
pa = p. alto; aum = aumento; 
dm = diminuição.

2,5 mm3 nov. 50 g



EXECUÇÃO
Membros fazer 4 x sendo 2 para braços e 2 para pernas, com fio preto:
Carr.1: 6pb no A.M; Carr.2: 1aum e 2 pb *2 (8); carr. 3-5 seguir com 
pb(8); colocar um pouco de enchimento, unir como um sanduíche e 
fechar com 3 pb. Deixar cerca de 15cm de fio para costura, arrematar.

ORELHAS 
Fio preto 2x
Carr.1: 6pb no A.M; Carr.2: 1aum e 5 pb (7); Carr.3: 1aum e 6 pb (8); 
Carr.4: 1aum e 7 pb (9); Carr.5: 1aum e 8 pb (10); Carr.6: 1aum e 4 pb * 
2 (12);
Carr.7: Unir os lados com 5 pb, fechar como um “sanduíche”; Deixar 
cerca de 15cm de fio para costura, arrematar.
Bochechas fio rosa fazer 2x:
Carr.1: 5pb no A.M; Fechar com PBX ; Deixar cerca de 15cm de fio para
costura, arrematar.

OLHOS 
Fio branco 2x:
Carr.1: 6pb no A.M; Carr.2: aum *6 (12); Deixar cerca de 15cm de fio 
para costura, arrematar. Encaixar pupila no centro.
Corpo fio preto:
Carr.1: 6pb 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 3 pb * 6 (30); Carr.6: 4pb e 
1 aum * 6 (36); Carr.7: 1aum e 5 pb * 6 (42); Carr. 8-13: Seguir pb (42); 
Carr. 14: 1dm e 5pb * 6 (36); Carr. 15-20: Seguir pb (36); Carr. 21: 1dm e 
4pb * 6 (30);
Carr. 22-25: seguir pb (30);; Carr. 26: 1dm e 3pb *6 (24); Carr. 27: 1dm e
2pb *6 (18); Carr. 28: 1dm e 1pb *6 (12); Carr. 29: dm *6 (6); Arrematar.

RABO
Carr.1: 6pb no A.M; Carr.2: 1aum e 2pb * 2 (8); Seguir com Pb até uns 12
cm (8)
Atadura fio branco:
1. 5 corr.
2. Pular 2 corr. e fazer 3 pa
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3. 2 corr fazer 3 pa
4. Seguir neste esquema até atingir uns 100 cm.

MONTAGEM
Marcar com alfinetes o posicionamento das bochechas, orelhas, braços,
pernas e rabo e costurar. Costurar olhos e Bordar focinho a boquinha
abaixo entre os olhos.
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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.



OLHOS
ESBUGALHADOS
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OLHOS ESBUGALHADOS
BALLOON AMIGO

MATERIAL    
- Fio Balloon Amigo nas cores:
Preto
Branco
Coloridos
- Fio vermelho mais fino para o deta-
lhe de sangue.
- Fibra siliconada para o enchimento.
- Agulha de tapeceiro.
- Agulha de crochê 2,5 mm
- Marcador de pontos

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Pb: ponto baixo
Pa: ponto alto
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Aum: aumento
Dim: diminução

2,5 mm3 nov. 50 g

POR JOSI SENA @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN



EXECUÇÃO

OLHO
Com o fio preto
1. Anel mágico com 6pb
2. 1aum em cada ponto de base (12)
Trocar para um fio colorido
3. 1pb 1aum 6x (18)
Trocar para o fio branco
4. 2pb 1aum 6x (24)
5-9. Pb em toda volta (24)
10. 2pb 1dim 6x (18) (Colocar enchimento)
11. 1pb 1dim 6x (12)
12. dim em toda volta (6)
Cortar o fio e fechar o anel invertido com a agulha de tapeceiro.

BORDADO
Com o fio vermelho, bordar algumas linhas
aleatório na parte branca.

PRONTO!!
Acrescente os temperos da sua preferência e delicie-se com o seu
ensopado!
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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.



SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br
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