


GORRO ASTRONAUTA
BRISA

POR @BICHOD7CABEÇAS PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Lã FAMÍLIA nas quantidades e cores: 2 
nov. na cor Branco (0002), 1 nov. em cada 
uma das cores: M. Granito (0805), Royal 
(0512), Groselha (9349)
Ag. de crochê Pingouin de nº3,5mm; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; 
tesoura.

TAMANHO
Infantil

NÍVEL
Fácil 

Um gorro para a criançada se divertir e explorar a imaginação! 
Confira a seguir o passo a passo de um gorro feito em crochê com 
nossa lã 100 % acrílica Família. E se fizer essa peça, nos marque 

em um post nas redes sociais pois a-m-a-m-o-s ver e compartilhar 
o trabalho feito por vocês <3

Feito com amor, Feito com FAMÍLIA, Feito com fios Pingouin

5 nov. 40 g 3,5



FEITO COM FAMÍLIA

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
nov. = novelo; p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = cor-
rentinha(s); pb. = p. baixo; pbx. = p. baixíssimo; pa. = p. alto; aum. = 2 p. na 
mesma base; trab. = trabalhe; rep. = repita; *...* = rep. de * a *; x = vezes; 
arrem. = arremate.
Tensão do ponto: um quadrado em pb. com 10 x 10 cm = 15 p. x 14 carr.

EXECUÇÃO

GORRO/TOUCA
Com a cor Branco faça um anel mágico e trab. ao redor: 
1ª carr. - 11 pb. dentro do anel mágico, puxe o fio da base para fechar o 
anel e continue o trabalho em carr. circulares, fechando cada uma com 
pbx.;
2ª carr. – 11 aum. (total 22 p.);
3ª carr. – *1 pb., 1 aum.* 11x (total 33 p.);
4ª carr. – *2 pb., 1 aum.* 11x (total 44 p.);
5ª carr. – *3 pb., 1 aum.* 11x (total 55 p.);
6ª carr. – *4 pb., 1 aum.* 11x (total 66 p.);
7ª carr. – *5 pb., 1 aum.* 11x (total 77 p.);
8ª carr. – *6 pb., 1 aum.* 11x (total 88 p.);
9ª até a 23ª carr. – 88 pb.
- Para formar a abertura da frente, trab. 53 pb., p. sobre p., em carr. de ida 
e volta, da 24ª carr até a 37ª carr., faça 27 corr., prenda com pbx. na beira-
da oposta para concluir a abertura e continue trabalhando os 70 p. em pb. 
em carr. circulares da 38ªcarr até a 49ª carr.  e arrem.
- Trab. 1 carr. de pb. ao redor da abertura.

ESTRELA
Com a cor M. Granito faça um anel mágico e trab. ao redor:
1ª carr. - 10 pb. dentro do anel mágico, puxe o fio da base para fechar o 
anel e continue o trabalho em carr. circulares, fechando cada uma com 
pbx.;
2ª carr. – 10 aum. (total 20 p.);
3ª carr. – *1 pb., 1 aum.* 10x (total 30 p.);



4ª carr. – *2 pb., 1 aum.* 10x (total 40 p.);
5ª carr. – *3 pb., 1 aum.* 10x (total 50 p.);
6ª carr. – *4 pb., 1 aum.* 10x (total 60 p.).
- Para formar uma ponta da estrela trab. sobre 10 p., p. sobre p., em carr. 
de ida e volta. Ao final de cada carr., faça 1 corr., vire o trabalho e pule o 1º 
p., dessa formar será diminuído 1 p. em cada carr. até o final.
- Com a mesma cor, trab. as outras 4 pontas separadamente.
- Trab. 1 carr. de pb. contornando a estrela.

BASE PARA O PEIXE
Com a cor Royal faça um cordão com 8 corr.:
1ª carr. – 1 pb. na 2ª corr., 1 pb. em cada corr. seguinte 5x, 4 pb. na última 
corr., no outro lado do cordão, 1 pb. em cada corr. seguinte 5x, 3 pb. na 
última corr., 1 pbx. na corr. de subida;
2ª carr. – 7 pb., 2 aum., 7 pb., 2 aum., 1 pbx. na corr. de subida (total 22 p.);
3ª carr. – 7 pb., *1 pb., 1 aum.* 2x, 7 pb., *1 pb., 1 aum.* 2x, 1 pbx. na corr. 
de subida (total 26 p.);
4ª carr. – 7 pb., *2 pb., 1 aum.* 2x, 7 pb., *2 pb., 1 aum.* 2x, 1 pbx. na corr. 
de subida (total 30 p.);
5ª carr. – 7 pb., *3 pb., 1 aum.* 2x, 7 pb., *3 pb., 1 aum.* 2x, 1 pbx. na corr. 
de subida (total 34 p.);
6ª carr. – 7 pb., *4 pb., 1 aum.* 2x, 7 pb., *4 pb., 1 aum.* 2x, 1 pbx. na corr. 
de subida (total 38 p.). Arrem.

PEIXE
OBS.: Faça 2 peças.
Com a cor Branco faça um cordão com 11 corr., 1 pa. na 5ª corr., 1 pa. em 
cada corr. seguinte 5x, 6 pa. na última corr., no outro lado do cordão, 1 pa. 
em cada corr. seguinte 6x, 3 corr., 1 pbx. na última corr., *2 corr., 1 pa. na 
mesma base, 2 corr., 1 pbx. na mesma base* 2x. Arrem.. 

ACABAMENTO
- Aplique o peixe sobre a base.
- Com a cor Groselha borde alguns pontos na cauda.
- Aplique os peixes nas laterais do gorro.
- Aplique a estrela atrás do gorro.

Prontinho! Agora só soltar a imaginação e partir para as brincadeiras no 
universo a fora!
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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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