Coleção

Janelinha da Cozinha
Seedinha por Elá Camarena

Materiais
Fio Amigurumi cores: 7625 e 5398;
Fio Maxi Mouliné preto e rosa;
Agulha Circulo com 2,0 mm ou 3,0 mm;
Agulha de acabamento;
Marcador de carr.;
Tesoura.

Sementes de sua preferência, usei coentro;
Papel celofane ou papel toalha.

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
Comece com a cor 7625
1) Anel mágico
6
(coloque o marcador na alça onde está sua agulha).
2) pb.
6
3) aum. tds. pts.
12
(são 2 pb. em cada buraquinho).
4) pb.
12
1) *1 pb. 1 aum.* (6x)
18
5) *2 pb. 1 aum.* (6x)
24
Atenção: não são 2 aum.)
6) pb. até 10º. carr.
24
7) *2 pb. 1 dim.* (6x)
18
8) pb.
18
9) *1 pb. 1 dim.* (6x)
12
Coloque as sementes*
10 3 dim.
9
Arremate invisível, deixe o buraquinho aberto.
*Após colocar as sementes, cubra com um
pedacinho de papel celofane ou um papel macio,
para que não caiam da Seedinha.
Coloque a Seedinha na terra em um vasinho, regue
e aguarde.

Folha cor 5398
1) corr.
8
2) 1 pb. 1 mpa. 1 pa. 1 pad e 1 picô, 3 corr. 1 pbx.
na base do pad.
*1 pb. 1 mpa. 2 pa. 1 pa. e 1 picô 2 pa.* *_* na
mesma corr.
1 mpa. 1 pb. 1 pbx. 3 corr. 1 pad. 1 pa. 1 mpa.
1 pb. 1 pbx. na 1o. corr.
Costure a folha na beiradinha da abertura.
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