
Gigia Cenoura  
Coleção Na Janelinha da Cozinha 
por Elá Camarena 
 

 
 
Materiais 
Fio Amigurumi cor 5203, 4456 e 8001 
Agulha 2,0 à 2,5 mm; 
Fibra siliconada ou MMs; 
Cílios postiços 
 
Como fazer 
 
Folhas cor 5741 (3x) 
1) corr.   24 
2) 12 pb., 1 pbx. *3 corr. 1 pbx..* (7x) 
*1 pb. 3 corr.* (3x) na mesma corr. (dê a volta na corr.) 
*3 corr. 1 pbx.* (5x) 
Una as 3 pts. das folhas (na parte do pb.) e costure. 
 
Cenoura cor 4456 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha).  
2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
Ao fechar o anel mágico, coloque as folhas no meio e depois feche.  
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24 (atenção: não são 2 aum.) 
5) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30 
6) *4 pb. 1 aum.* (6x)   36 
7) pb. à 14º. carr.   36 (conte a partir do anel mágico)  
15) 10 corr. pula 10 pb., 26 pb.  36 
16) pb.     36 
17) pb.     36 
18) *4 pb. 1 dim.* (6x)   30 
19) pb.     30 
20) pb.     30 
21) pb.     30 
22) *3 pb. 1 dim.* (6x)   24 



23) pb.     24 
24) pb.     24 
25) pb.     24 
26) *2 pb. 1 dim.* (6x)   18 
27) pb.     18 
28) pb.     18 
29) pb.     18 
30) *1 pb. 1 dim.* (6x)   12 
31) pb.     12 
32) 3 dim. e finalize.    
 Arremate pegando pelas alças de fora e franze.  
 
Dentes cor 8001  
 

 
 
1) corr.    10 
2) 2 pb., 2 corr. 5 pa. 2 corr. 2 pb. 
Arremate. 
 
Cole sob o lábio superior com a cola Universal. Depois que secar, costure com o fio Amigurumi 
na cor 4448. 
 
Olhos tamanho 8 
Aplique os olhos de segurança entre a 10º. e 11º. (conte a partir do anel mágico). 
Opção: cole um pedacinho de cílios postiços sob a calota do olho com a cola Universal. 
 
Recheie a Gigia com a fibra siliconada ou com chocolatinhos (coloque pela boca). 
 


