
 A-M-O-R
 PERFUME DE



FLOR AMIGURUMI
BALLONN

POR CARLA PAGLIUCA @CARLOTA.FAZ  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Fio Balloon nas cores: Lemon Ice 4272/ 
Rosa Barbie 8380/ Surf 8508
- Agulha de crochê sugerida n.º 2,50 mm
- Agulha de tapeçaria para acabamento
- Marcador de pontos
- Tesoura
- Fibra siliconada para enchimento

PONTOS E ABREVIAÇÕES
cm. – Círculo mágico
pt. – ponto (s)
Carr. – Carreira(s)
Corr. – Corrente

Primavera e flores, a combinação perfeita! E quanto mais coloridas, melhor! 
Confira aqui a receita que a Carla criou com o fio Balloon para nosso ateliê 

Pingouin. Aproveite e baixe o pdf com tags para nomear as principais 
características das suas plantinhas! E se fizer essa receita, 

nos marque nas redes sociais pois amamos ver 
os resultados de vocês <3

Feito por Carla, Feito com Balloon, Feito com Pingouin

3 nov. 100 g 2,5 mm



FEITO COM BALLOON

pb. – ponto baixo
aum. – aumento
dim. – diminuição

TAMANHO
8 cm

TEMPO DE EXECUÇÃO
40 minutos a 1 hora

EXECUÇÃO
- A flor é feita em uma peça única, não temos costura.
- Vamos começar pelo miolo e depois já unir as pétalas.
- Colocar enchimento aos poucos, conforme vai tecendo a peça.

MIOLO 
Faça 2x
- Com o fio Balloon cor Lemon Ice 4272.
- Fazer os dois lados do miolo separadamente. 



FEITO COM BALLOON

1ª CARR. – 5 pb no cm [5 pt]
2ª CARR. – 5 aum = [10 pt]
3ª CARR. – 1 pb em cada pt de base [10 pt]
Arrematar.

PÉTALAS 
Faça 5x 
- Com o fio Balloon cor Rosa Barbie 8380 ou Fio Balloon cor Surf 8508.
- Com os dois versos dos miolos virados para dentro, crochetar as pétalas.

1ª PÉTALA
1ª CARR. – 2 pb na primeira metade do miolo + 1 corr + 2 pb na segunda 
metade do miolo + 1 corr = [6 pb]
2ª CARR. – (1 aum + 1 pb) x 3 = [9 pt]



FEITO COM BALLOON

3ª CARR. – (2 pb + 1 aum) x 3 = [12 pt]
4ª CARR. – (1 aum + 3 pb) x 3 = [15 pt]
5ª CARR. – (2 pb + 1 aum + 2 pb) x 3 = [18 pt]
6ª CARR. a 8ª CARR. – 1 pb em cada pt de base [18 pt] 
9ª CARR. – (1 dim + 1 pb) x 6 [12 pt]
10ª CARR. – 6 dim [6 pt]
- Finalizar deixando cerca de 10 cm de fio e, com auxílio da agulha de tape-
çaria, fazer o círculo mágico invertido. Arrematar.

2ª A 4ª PÉTALAS
Iniciar sempre pelo lado esquerdo da pétala anterior.
1ª CARR. – 2 pb na primeira metade do miolo + 1 corr + 2 pb na segunda 
metade do miolo + 1 pb no pt de base das duas metades do miolo = [6 pb]
2ª CARR. a 10ª CARR.- repetir passos da 1ª pétala.
Finalizar deixando cerca de 10 cm de fio e, com auxílio da agulha de tape-
çaria, fazer o círculo mágico invertido. Arrematar. 

5ª PÉTALA
1ª CARR. – 2 pb na primeira metade do miolo + 1 pb no pt de base das 
duas metades do miolo + 2 pb na segunda metade do miolo + 1 pb no pt de 
base das duas metades do miolo = [6 pb] 



2ª CARR. a 10ª CARR.- repetir passos da 1ª pétala.
Finalizar deixando cerca de 10 cm de fio e, com auxílio da agulha de tape-
çaria, fazer o círculo mágico invertido. Arrematar.

Pronto! Sua florzinha está finalizada! :)

SUGESTÃO
Colocar uma argola ou mosquetão para transformar em um lindo chaveiro! 

FEITO COM BALLOON





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

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

fiospingouin

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

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

fiospingouin


