


ESTOJO CORUJA
KOTINI

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Kotini, 3 cores da sua preferência e na 
cor branca.
Fio Bella na cor preto e laranja.
Agulha de crochê nº3,5mm
Agulha de crochê nº2mm
Agulha de tapeceiro
Marcador de pontos
Tesoura
1 botão médio
Fio de espessura mais fina para detalhe 
bordado

15 de outubro é o dia dos professores, e com isso, a artesã Josi Sena com-
partilha conosco a receita de um fofo estojo de coruja feito com KOTINI, 

nosso fio 100%acríclico de ótimo rendimento.  E se fizer essa peça, marque a 
#fiospingouin e a artesã em uma foto nas suas redes sociais pois adoramos 

ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal.

Feito por Josi, Feito com Kotini, Feito com Pingouin.

3 nov. 200 g 2 / 3,5 mm



FEITO COM KOTINI

ABREVIAÇÃO DE PONTOS
Pb: ponto baixo
Pbc: ponto baixo centrado
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Carr: carreira
Aum: aumento
**: Repetir

EXECUÇÃO

Obs.: Começar pela base com fio Kotini ag. nº3,5mm

- Fazer 19 corr.
1. Pular a primeira corr e fazer 17pb, 4pb juntos na última corr, 16pb, 3pb 
juntos (40)
Obs.: Usar um marcador de pontos no início da carr e trabalhar em espiral
2. 1aum, 16pb, 1aum, 2pb, 1aum, 16pb, 1aum, 2pb (44)
3 – 15. 44pb
- Trocar de cor
16 – 36. 44pb

Para fazer a aba:
Obs.: Nessa parte vamos fazer carreiras de vai e vem.

1. Sem cortar o fio, fazer pb até chegar na parte da frente do estojo e tra-
balhar 20pb. Vire o trabalho.
2. 20pb
3. 1dim, 16pb, 1dim (18)
4. 1dim, 14pb, 1dim (16)
5. 1dim, 12pb, 1dim (14)
6. 1dim, 10pb, 1dim (12)
7. 1dim, 8pb, 1dim (10)



8. 1dim, 6pb, 1dim (8)
9. 1dim, 4pb, 1dim (6)
10. 1dim, 2pb, 1dim (4)
- Subir 4corr e prender na outra ponta para fazer a casa do botão.
- Cortar o fio e arrematar.

ASAS 
- Fazer2x

1.6pb no anel mágico
2. Aum em toda volta (12)
3. *1pb 1aum* em toda volta (18)
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OLHOS, PARTE BRANCA
- Fazer 2x

1.6pb no anel mágico
2. Aum em toda volta (12)
3. *1pb 1aum* em toda volta (18)
4. *2pb 1aum* em toda volta (24)
- Cortar o fio, fazer o arremate invisível.
- Costurar ou colar com cola para artesanato.

OLHOS, PARTE PRETA 
- Com fio Bella, ag. nº 2mm, fazer 2x

1.6pb no anel mágico
2. Aum em toda volta (12)
- Cortar o fio, fazer o arremate invisível.
- Usar fio branco para bordar o detalhe do brilho dos olhos.
- Costurar ou colar com cola para artesanato sobre a parte branca dos 
olhos.

ORELHAS
- Fazer 2x

1. 6pb no anel mágico
2. *1pb 1aum* 3x (9)
3 – 4. 9pb

- Achatar as pontas e fechar com pb
- Costurar ou colar com cola para artesanato.

FINALIZAÇÃO
- Para finalizar, fazer o bordado do bico com fio Bella laranja e o bordado 
dos cílios e sobrancelhas com fio preto mais fino.
- PrenDa o botão na parte de trás para fechar o estojo.

FEITO COM KOTINI



Agora sim, seu estojo está pronto!! 
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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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