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COLEÇÃO SELVA: MILIS MONKEY

POR ELÁ CAMARENA

Entenda a receita:
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;
corr. = correntinha;
pt. = ponto;
pts. = pontos;
tds. = todos;
Arremate = com a agulha de acabamento passe o fio pelas alças de fora e franze, enfie a agulha
pelo meio dos pontos que foram franzidos, saia em qualquer parte do Anis e corte o fio.
O número entre parênteses significa quantas vezes deve repetir a seqüência 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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MATERIAIS

Fio Balloon nas cores Banana 784, Macaroon 4302, Sensação 4301, Hierro 5794 e branco 002.
Agulha de crochê: 3,0 mm e uma agulha 1 pt. menor (opcional).
Fibra siliconada, 2 micro botões pretos, 4 botões com 20 mm, agulha e linha preta de costura.
1 argolinha para o piercing do nariz.

COMO FAZER
Cabeça - marrom
1) Anel mágico
2) aum. em tds. pts.
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)
5) *3 pb. 1 aum.* (6x)
6) *4pb. 1 aum.* (6x)
7) a 11º. carr. pb.
8) 14 corr. pula 10 pb., 26 pb.
9) pb.
13) dim. em tds. os pts.
14) 3 pb. 1 dim. (4x)
15) 2 pb. 1 dim. (4x)

6
12
18
24
30
36
36
40
20
16
12

Corpo (continuação da cabeça) - marrom
1)
2)
3)
7)
8)

aum. em tds. pts.
a 6º. pb.
4 pb. 1 dim. (4x)
3 pb. 1 dim. (4x)
dim. tds. pts.

24
24
20
16
8

Arremate pegando pelas alças de fora e franze.
Focinho - bege
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pb.
pb
pb.
5 pb. 1 dim. (4x)
4 pb. 1 dim. (4x)
3 pb. 1 dim. (4x)
dim. tds. pts.

28
28
28
24
20
16
8

Arremate invisível.
Nariz
1) Anel mágico
2) aum. em tds. pts.
3) pb.

6
12

Dobre a rodinha ao meio e faça 1 pt. no meio dela para formar as narinas.
Arremate invisível e deixe fio para costura.
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Orelhas

1)
2)
3)
4)
5)

Anel mágico
aum. tds. pts.
1 pb. 1 aum. (6x)
pb.
pb.

6
12
18
18
18

Costure a base da rodinha achatando a orelha.
Orelha interno - rosa
1) Anel mágico

6

Arremate invisível e deixe fio para costura.
Costure a parte rosa na marrom.
Olhos – bege
2) Anel mágico
3) aum. tds. pts.
4) 1 pb. 1 aum. (6x)

6
12
18

Arremate invisível, deixe fio para costura.
Olhos – branco
5) Anel mágico
6) aum. tds. pts.

6
12

Arremate invisível, deixe fio para costura.
Braços – começa com bege
1) Anel mágico
2) 1 pb. 1 aum. (6x)
3) pb. a 5º. carr.

6
9
9

Muda para cor marrom
4) pb. a 15º.carr.

9

Arremate pegando pelas alças de fora e franze.
Na altura do dedão, faça 1 pt.
pipoca com 4 pts.
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Pernas - marrrom

1) Anel mágico
2) 1 pb. 1 aum. (6x)
3) pb. à 9º. carr.

6
9
9

Muda para a cor bege
4)
5)
6)
7)
8)
9)

pb.
4 aum., 5 pb.
6 aum., 7 pb.
pb.
4 pb. 1 dim. (3x), 1 pb.
dim. tds. pts.

9
13
19
19
16
8

Na altura do dedão, faça 1 pt.
pipoca com 4 pts.
Cauda - marrom
1) Anel mágico
2) pb. à 21º. carr.

6
6 – coloque um arame maleável*.

Arremate pegando pelas alças de fora e franze.
* O melhor arame é o limpador de cachimbo.
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