
Decore com A-M-O-R

NATAL COM 
FIOS PINGOUIN



CORAÇÕES EM KNOOKING
BELLA ARTE

POR  SORAIA LIMA DO @BENDITOFIO.SORAIA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Bella Arte na cor que preferir 
- Agulha Knook nº7 ou agulha de crochê 
nº7 para adaptação (veja o vídeo disponível 
no nosso canal no youtube para ver como 
adaptar a agulha).
- 60cm de cabo auxiliar (pode ser qualquer 
fio de espessura próxima a agulha e em cor 
diferente do fio que você vai tecer).
- Agulha de arremate e tesoura
- Marcadores de ponto (opcional). 
- Fibra siliconada ou restinhos de fios para 
o enchimento 

O Knooking é a técnica manual em que fazemos os pontos do tricô usando apenas uma 
agulha de crochê com um cabo auxiliar. Nessa peça, você vai aprender a fazer os pontos 

meia e tricô, aumento e diminuição no knooking.

Esse coração poderá ser usado para enfeitar sua árvore de Natal, suas embalagens de 
presente, poderá dar charme à decoração em um varal ou compor um móbile para crian-

ças! É uma peça bem versátil e você pode soltar sua imaginação para usá-la 
da maneira que mais te encantar! 

1 nov. 100 g 7 mm



FEITO COM BELLA ARTE

EXECUÇÃO
- Faça 4 corr sem apertar.
- Introduza a agulha na correntinha e lace o fio que vem do novelo, ficando 
com 04 argolinhas (uma para cada correntinha) na agulha.
- Vire o trabalho.
-No avesso faremos apenas pontos tricô, sem aumento ou diminuição.
- No lado direito, faremos apenas pontos meia e vamos fazer os aumentos sem-
pre no 2º e no penúltimo ponto da carreira. 
- Em ambos os lados, passaremos sempre o primeiro ponto sem fazer.
- Ao chegar em 16 pontos na agulha, pegue um fio qualquer para servir de fio 
de segurança para separar 8 pontos meia. Com o auxílio de uma agulha de 
arremate, passe esse fio por 8 pontos e reserve.
- Nos 8 pontos restantes, faremos a primeira metade do coração. 
- Faça 8 pontos meia e vire. Faça no avesso 8 pontos tricô. Vire.
- Passe o primeiro ponto sem fazer e faça uma diminuição, laçando juntos o 2º 
e o 3º ponto. Faça mais 2 pontos meia e após mais uma diminuição, laçando o 
6º e 7º pontos juntos e finalize fazendo a última diminuição. Vire e no avesso, 
faça 6 pontos tricô. Vire.
- Faça novas diminuições de modo que restem apenas 4 pontos meia na agulha. 
Faça uma laçada tirando os 4 pontos juntos conforme demonstrado no vídeo.
- Finalizamos a 1ª metade.
- Agora, resgate os 8 pontos que estavam reservados pelo fio de segurança.
- Suba os pontos conforme demonstrado no vídeo e repita a mesma sequência.
- Depois, faça pontos baixíssimos ao redor de todo o coração.
- Faça novamente todo esse esquema até que você tenha dois corações planos.
- Una “costurando” com pontos baixíssimos, pegando apenas na alcinha de fora 
das correntinhas de ambos os corações. 
- Antes de finalizar a costura, deixe uma abertura para colocar o enchimento.
- Costure fechando a abertura e insira um laço para enfeitar.

Prontinho! Acesse nosso canal no youtube para ver o vídeo do passo a passo 
com mais detalhes.

https://www.youtube.com/FiosPingouin





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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