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VARALZINHO DE ESTRELAS DE NATAL
BELLA E BRISA STAR

POR  JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Brisa Star nas cores: 314, 2610, 703
Fio Bella nas cores: 314, 9610, 004
Agulha de crochê nº 2,5mm
Tesoura
Agulha de arremate
Fibra siliconada para enchimento

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Pb: ponto baixo
Pa: ponto alto
Mpa: meio ponto alto

Um lindo acessório feito à mão para brilhar na sua decoração natalina! Bem 
simples de fazer confira a receita a seguir.  E se fizer essas estrelas, marque 
a #fiospingouin e a artesã criadora em uma foto nas suas redes sociais pois 

adoramos ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal.

Feito por Josi, Feito com Bella e Brisa Star, Feito com Pingouin.

6 nov. 100 g 2,5 mm



FEITO COM BELLA E BRISA STAR

Pbx: ponto baixíssimo
Pbl: ponto bolha
Corr: correntinha
Aum: aumento
Dim: diminuição
**: Repetir

EXECUÇÃO

Obs. para a estrela: Trabalhar com um cabo do fio Brisa Star e um cabo do 
fio Bella de cores parecidas.

MIOLO DA ESTRELA 
- Fazer 2 círculos iguais
1. Anel mágico com 5pb
2. Aum em toda volta (10)
3. *1pb 1aum* 5x (15)
4. *2pb 1aum* 5x (20)
5. *3pb 1aum* 5x (25)
- No primeiro círculo, cortar o fio e fazer a finalização invisível.
- No segundo círculo, não é necessário cortar o fio.



PONTAS DA ESTRELA
1. No círculo que está na agulha fazer 5pb, virar a peça para juntar o outro cír-
culo, avesso com avesso, e fazer 5pb no 2º círculo. Formando assim uma carr de 
10pb.
2. 10pb
3. *1dim 3pb* 2x (8)
4. 8pb 
5. *1dim 2pb* 2x (6)
- Cortar o fio com mais ou menos 15cm

Para fazer a próxima ponta
1.  Inserir a agulha com um nó corrediço no próximo ponto do círculo e fazer 5pb, 
virar a peça e fazer 5pb, formando uma carr de 10pb.
2. 10pb
3. *1dim 3pb* 2x (8)
4. 8pb 
5. *1dim 2pb* 2x (6)
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- Repetir o processo até formar as 5 pontas da estrela.
IMPORTANTE: ao final da 4ª ponta colocar enchimento nas pontas e miolo da 
estrela, para depois fazer a 5ª ponta, colocar enchimento ao final da carr 4.

- Arrematar todas as pontas fechando o anel invertido e usar o mesmo fio 
para fechar o buraquinho que fica entre as pontas. 

- Faça quantas estrelas quiser para formar o varalzinho!
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COMO MONTAR O VARALZINHO
- Iniciar com 10corr e fechar com pbx na 1ª corr formando uma argolinha, 
depois fazer 35corr e prender em uma das pontas de uma estrela com pb. 
- Continue prendendo cada estrela com um intervalo de 35corr entre elas. 
- Depois da última estrela, fazer 45corr e formar uma argolinha com as 10 
últimas corr, para ficar igual ao início.
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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.





MAIS RECEITAS NO BLOG
BLOG.PINGOUIN.COM.BR



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

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

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

fiospingouin


