
DIA DAS BRUXAS



NIMUE, A BRUXA
BALLOON AMIGO

POR  CASSIA MANO DO @FEITOAMANO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Balloon Amigo nas cores: preto (100), 
azul marinho (516), verde (4648), mar-
rom (7762), marrom escuro (716)
- Agulha de crochê nº 2.0 mm ou qual 
preferir
- Enchimento 
- Marcador de ponto
- Agulha de tapeceiro
- Cola de silicone

TAMANHO
Altura aproximada14cm

Uma bruxinha fofinha para comemorar o dia das bruxas! Convidamos a artesã especialista em 
amigurumis Cassia Mano para tecer uma boneca bem trevosinha porém fofa com nosso fio 

ideal para amis: Balloon Amigo. Confira a seguir a receita e se fizer uma peça, nos marque nas 
redes sociais pois adoramos ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal!

 
Feito por Cassia, Feito com Balloon Amigo, Feito com Pingouin

5 nov. 100 g 2 mm



FEITO COM BALLOON AMIGO

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
Crochê em espiral
Troca de cor
BLO = pegar apenas nas alças de trás
FLO = pegar apenas nas alças da frente
Anel mágico = Am
Aumento = aum
Diminuição invisível = dim
Correntinha = corr
Ponto baixo = pb
Meio ponto alto = mpa
Meio ponto alto aumento = aum mpa
Ponto = pt
Ponto baixíssimo = pbx
Ponto caranguejo = pc

DICAS
1. LEIA ESSE ARQUIVO COMPLETO ANTES DE COMEÇAR A TECER
2. MARQUE SEMPRE O PRIMEIRO PB DE CADA CARR
3. Separe todo o material necessário antes de começar, assim você agiliza 
seu processo de confecção

EXECUÇÃO

BRAÇOS (x2)
- Iniciar com a cor verde:
1. Am 6pb 
2. aum, 5pb [7]
3. pb, corr 3, 2pbx (a partir do 2º ponto da agulha), 6pb [7]
4. 7pb [7]
5. (trocar azul marinho) BLO 7pb [7]
6-9. 7pb [7]
10. 7aum mpa [14]
11. 7dim [7]
Arremate. Faça duas peças.
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PERNAS (x2)
- Iniciar com a cor marrom faça:
1. Am 6pb
2. 6aum [12]
3. (1pb, aum) x6 [18]
4. BLO 18pb [18]
5. 4pb, (dim, 1pb) x4, 2pb [14]
6. 3pb, 4dim, 3pb [10]
7-8. 10pb [10]
9. (trocar cor verde) BLO 10pb [10]
10-13.10pb [10]
- Finalizar uma perna com arremate e seguir crochetando na outra perna.
14. (trocar azul marinho) 2pb, corr 3, na outra perna faça 10pb, 3pb (na 
corr), 8pb [26]
15. 26pb [26]
16. (aum, pb) x4, 18pb [30] os aumentos ficam na parte do bumbum da 
bruxinha!
17-18.  30pb [30]
19. BLO (2pb, dim) x4, 14pb [26]
20-22. 26pb [26]
23. (4pb, dim) x4, 2pb [22]
24. (9pb, dim) x2 [20]
- Na carr 25, crochetar os braços com o corpo.
25. 4pb, dim, 3pb, 7pb (no braço), 4pb, dim, 4pb, 7pb (no outro braço), pb 
[32]
26. (3pb, dim) x6, 2pb [26]
27. (pb, dim) x8, dim [17]
28. 2pb (trocar verde) BLO 7dim, pb [10]
29. 10aum [20]
30. (pb, aum) x10 [30]
31. 14pb, (aum, 3pb) x4 [34]
32-33.   34pb [34]
34. 16pb, dim, 9pb, dim, 5pb [32]
35-39.  32pb [32]
- Colocar os olhos de 7mm entre as carr 35 e 36 com espaçamento de 
6pts.



40. (4pb, dim) x5, 2pb [27]
41. (3pb, dim) x5, 2pb [22]
42. (2pb, dim) x5, 2pb [17]
43. (pb, dim) x5, 2pb [12]
44. 6dim [6]
- Arrematar.

BASE VESTIDO
- Utilizando as alças aparentes da carr 18, faça um nó corrediço com 
a cor azul marinho e inicie a base da saia.
1. 30pb
2. (3pb, aum) x7, 2pb [37]
3-10.  37pb [37]
11. (4mpa, aum mpa) x7, pb, pbx [37]
- Arremate. 

CABELO
- O cabelo é feito em mechas, siga as instruções abaixo. Usar a cor 
marrom escuro.
1. Am 7pb
2. 7aum [14]
3. (1pb, aum) x7 [21]

- A partir daqui faremos as mechas:
1-21. Faça 29corr, volte com 28pb, pbx no próx. ponto.
- Posicionar o cabelo com alfinetes e costurar as mechas na cabeça 
ou colar com cola de silicone.

CHAPÉU
- Usar fio preto.
1. Am 4pb
2. (pb, aum) x2 [6]
3. 3aum, 2pb, aum [10]
4. (2pb, aum) x3, pb [13]
5. (3pb, aum) x3, pb [16]
6. 5pb, 3aum, 3pb, 2dim, pb [17]
7. (4pb, aum) x3, 2pb [20]
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8. (5pb, aum) x3, 2pb [23]
9. FLO (2pb, aum) x7, 2pb [30]
10. (3pb, aum) x7, 2pb [37]
11. (4pb, aum) x7, 2pb [44]
12-15. 44pb [44]
16. FLO (5pb, aum) x7, 2pb [51]
17. (7pb, aum) x6, 3pb [57]
18. (aum, pb) X28, aum [86]
19. (6pb, aum) x12, 2pb [98]
Arrematar.

CALDEIRÃO
- Usar fio preto.
1. Am 6pb
2. 6 aum [12]
3. (pb, aum) x6 [18]
4. (2pb, aum) x6 [24]
5. (3pb, aum) x6 [30]
6. 30pbx [30]
7. (4pb, aum) x6 [36]
8. (5pb, aum) x6 [42]
9. (6pb, aum) x6 [48]
10. (7pb, aum) x6 [54]
11. (8pb, aum) x6 [60]
12. (9pb, aum) x6 [66]
13-15. 66pb [66]
16. (9pb, dim) x6 [60]
17. (8pb, dim) x6 [54]
18. (7pb, dim) x6 [48]
19. 48 pc [48]
- Arremate. 

OBS.: A alça do caldeirão é feita com arame para artesanato. A fumacinha é 
feita com enchimento.

Prontinho! Sua bruxinha está pronta pro halloween! 
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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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