


ALMOFADA PEITCHO
ATELIÊ NATUREZA

POR GIULIANNA NARDINI DO @GIUNARDINIPARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Ateliê Natureza - cor 001 natural (usar 
com agulha nº 5,5 mm.)
Fio Kotini - cor 9350 Glacê (usar com agu-
lha nº 5,5 mm.)
Fio Balloon - cor 8348 Rose Red (usar com 
agulha nº 4,5 mm.)
Agulha de tapeçaria para a costura.

MATERIAL PARA O ENCHIMENTO
Tecido da sua preferência no tamanho 52 X 
52 cm
Espuma
Linha e agulha ou máquina de costura.

Outubro é o mês da campanha sobre a conscientização à prevenção e cuidado do câncer de 
mama. Com isso, convidamos a querida artesã Giu Nardini que há 2 anos atrás, foi diagnosti-

cada com câncer de mama em estágio já bastante avançada e após o tratamento está curada, 
e compartilha a seguir, uma linda peça de crochê de sua autoria.

“Criar as minhas próprias peças fez eu redescobrir várias coisas sobre mim, entender o que eu 
gosto, o que eu não gosto e como eu quero me enxergar quando olho para o espelho.”

 
Feito por Giu, Feito com Amor, Feito com Pingouin

3 nov. 100 g 4,5 mm



FEITO COM ATELIÊ NATUREZA

PONTOS E ABREVIAÇÕES
cm. – Círculo mágico
pt. – ponto (s)
Carr. – Carreira(s)
Corr. – Corrente
pb. – ponto baixo
pa. – ponto alto
aum. – aumento

EXECUÇÃO
Serão feitos 4 discos de tamanhos diferentes.

BASE (FAZER X2)
USAR O FIO ATELIÊ NATUREZA:
1ª CARR: Cm. com 12 pa. [12]
2ª CARR: 12 aum (pa). [24]
3ª CARR: 1 pa., 1 aum. [36]
4ª CARR: 2 pa., 1 aum. [48]
5ª CARR: 3 pa., 1 aum. [60]
6ª CARR: 4 pa., 1 aum. [72]
7ª CARR: 5 pa., 1 aum. [84]
8ª CARR: 6 pa., 1 aum. [96]
9ª CARR: 7 pa., 1 aum. [108]
10ª CARR: 8 pa., 1 aum. [120]
11ª CARR: 9 pa., 1 aum. [132]
12ª CARR: 132 pa. [132]
13ª CARR: 132 pa. [132]

MAMILOS
Parte maior – usar o fio Kotini:
1ª CARR: Cm. com 12 pt.



2ª CARR: 12 aum.  (pa) [24]
3ª CARR: (1 pa., 1 aum.) x 12 [36]
4ª CARR: (2 pa., 1 aum.) x 12 [48]
5ª CARR: (3 pa., 1 aum.) x 12 [60]
6ª CARR: (4 pa., 1 aum.) x 12 [72]
7ª CARR: (5 pa., 1 aum.) x 12 [84]
8ª CARR: (6 pa., 1 aum.) x 12 [96]
9ª CARR: 96 pb. [96]

Parte menor – usar o fio Balloon:
1ª CARR: cm. com 12 pt.
2ª CARR: 12 aum. (pa) [24]
3ª CARR: (1 pa., 1 aum.) x 12 [36]

ACABAMENTO
Costure a parte menor no centro da parte maior utilizando a agulha de 
tapeçaria.
Costure a parte maior no centro de uma das partes da base. 
Após colocar o enchimento, costure as duas bases juntas. 

FEITO COM ATELIÊ NATUREZA





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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