Coleção

Terras distantes

AMIGURUMI UILE

por Elá Camarena

Materiais
Fio Amigurumi cores: 5203, 8001, 3334;
Agulha Circulo com 2,0 mm ou 3,0 mm;
4 botões de 1,0 cm de diâmetro na cor do corpo;
2 olhos com trava de segurança tamanho 8 e 10;
Fibra siliconada;
Agulha de acabamento;

Marcador de carr.;
Tesoura;
Alﬁnetinhos com cabeça de bolinha.

Abreviaturas
corr. = correntinha;
pt. = ponto;
pts. = pontos;
tds. = todos;
BLO = pega pela alça de trás do ponto baixo de
base.
BLO vincado = pega por trás do pb.
FLO = pega pela pela alça da frente do pb.
FLO vincado = pega pela frente do pb. de base.
Arremate = com a agulha de tapeceiro passe o ﬁo
pelas alças de fora e franze, enﬁe a agulha pelo
meio dos pontos que foram franzidos, saia em
qualquer parte do projeto e corte o ﬁo.
pb. = ponto baixo;
aum. = aumento – dois pontos baixos no mesmo
ponto de base;
ponto de base = ponto da carreira anterior;

dim. = diminuição – pegue 2 alças do pb. pela
frente, dê uma laçada e passe pelas duas alças, dê
mais uma laçada e passe pelas duas alças;
pbx. = ponto baixíssimo;
carr. = carreira;
pt. pufe: 3 laçadas passando pelo pt. de base e tira
de uma vez;
pa. = ponto alto;
mpa. = meio pa.

Atenção
O número entre parênteses signiﬁca quantas vezes deve repetir a sequência entre asteriscos na carreira,
por exemplo: *1 aum. 1 pb.* (2x) = a sequência: *1 aum. 1 pb.* = será repetida duas vezes na carreira.
O número na frente de cada seqüência é a quantidade de pontos na carreira, por exemplo:
*1 pb. 1 aum.* (12x)______36 (36 é a quantidade de pontos que deve ter nessa carreira).
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Modo de fazer

por Elá Camarena

Cabeça e corpo cor 5203
1) anel mágico
6
2) aum em cd pb.
12
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)
18
4) *2 pb.1 aum.* (6x)
24
5) *3 pb.1 aum.* (6x)
30
6) *4 pb.1 aum.* (6x)
36
7) pb.
36
8) pb.
36
9) *5 pb. 1 aum.* (6x).
42
10) pb.
42
11) pb.
42
12) *6 pb. 1 aum.* (6x).
48
13) pb.
48
14) pb.
48
15) 16 pb. em BLO, 32 pb.
48
16) pb
48
17) pb
48
18) pb
48
19) pb
48
20) 26 pb. 12 corr. pula 12 pb. 10 pb.
48
21) pb.
48
Coloque os olhos entre a 7o. e 8o. carr. com 6
pb. de separação entre eles.
22) *6 pb. 1 dim.* (6x)
42
23) *5 pb. 1 dim.* (6x)
36
24) *4 pb. 1 dim.* (6x)
30
25) *3 pb. 1 dim.* (6x)
24
26) dim. tds. pts.
12
Atenção: encha após crochetar a cauda.
27) 3 dim.
9
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.
Ao terminar o Uile, volte nos pts. que fez na boca
na 15o. e faça pb. em FLO em vai e volta nos 16 pts.
da seguinte forma:

1) pb.
2) pb.
3) pbx.
Costure a boca nos cantinhos e arremate.

Cauda
Montar os pontos da cauda na abertura:
Faça 12 pb., 2 pb. no cantinho da abertura, 12 pb e
2 pb. no cantinho da abertura.
1) pb.
28
2) pb.
28
3) *4 pb. 1 dim.* (4x)
24
4) pb.
24
5) *2 pb. 1 dim.* (6x)
18
6) pb.
18
7) *1 pb. 1 dim.* (6x)
12
8) pb.
12
9) 3 dim.
9
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.

Braços cor 3334
1) anel mágico
2) aum. tds. pts.
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)
Mude para cor 5203
4) *1 pb. 1 pt. pufe.* (3x), 12 pb.
5) pb.
6) pb.
7) *1 pb. 1 dim.* (6x)
8) pb.
9) pb.
10) pb.
11) pb.
12) pb.
13) 3 dim.
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por Elá Camarena

Pernas cor 3334

Olho maior

1) anel mágico
2) aum. tds. pts.
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)
Mude para a cor 5203
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)
5) pb.
6) *1 pt. pufe 1 pb.* (3x) 18 pb.
7) pb.
8) pb.
9) pb.
10) 6 dim. 12 pb.
11) pb.
12) pb.
13) pb.
14) *1 pb. 1 dim.* (6x)
15) pb.
16) pb.
17) 3 dim.

6
12
18
24
24
24
24
24
24
18
18
18
18
12
12
12
9

Cristas cor 3334
1) Anel Mágico
2) *1 pb., 1 aum.* (3x)
3) pb.
4) *2 pb.1 aum* (3x)
5) pb.

6
9
9
12
12

1) anel Mágico
2) aum. em tds. pts.
3) *1 pb., 1 aum.* (6x)
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)
Arremate invisível e deixe ﬁo para costura.

6
12
18
24

Dentes cor 8001
Com a agulha de acabamento, borde os dentes em
formato triangular com 6 a 7 passadas, dentro da
boca até 1 carr. antes dos olhos.

Atenção
A base da boca do Uile será feita na 15o. carr. da
Cabeça e corpo. Você fará pegando as alcinhas de
trás do pb. (BLO) e depois que terminar o corpo,
voltará nessa carr. e fará pb. pegando só a alcinha
da frente do pb. (FLO).
A cauda, será feita após terminar o corpo,
crochetada na abertura que fez na 20o. carr. da
Cabeça e corpo.

Olho menor
1) anel Mágico
2) aum. tds. pts.
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)
Arremate invisível e deixe ﬁo para costura.

6
12
18
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