Coleção

Janelinha da Cozinha

AMIGURUMI BRATAG

por Elá Camarena

Materiais
Fio Amigurumi nas cores: 8176, 6201, 6161, 6614,
3334 e 5741;
Agulha Circulo com 2,5 mm ou 3w,0 mm;
4 botões de 1,0 cm de diâmetro na cor do corpo;
2 olhos com trava de segurança cor 8;
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.
pbx.
corr.
pb.
mpa.

pa.
3 pa. no mesmo
pt. de base.

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
Cabeça cor 8176
1) Anel mágico
6
2) aum. em tds.pts.
12
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)
18
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)
24
(atenção: não são 2 aum.)
5) pb.
24
6) *3 pb. 1 aum.* (6x)
30
7) *4 pb. 1 aum.* (6x)
36
8) *5 pb. 1 aum.* (6x).
42
9) pb. até 15º. carr.*
42
(*conte a partir do anel mágico)
16) *6 pb. 1 aum.* (6x).
48
17) pb.
48
Coloque os olhos com trava de segurança entre a
13º. e 14º. carr. (conte a partir do anel mágico) e
com 6 pb. de separação entre eles.
18) dim. tds. pts.
24
19) *2 pb. 1 dim.* (6x)
18
20) *1 pb. 1 dim.* (6x)
12
21) pb.
12
22) pb.
12
Enche com a ﬁbra
Mantenha aberto, você voltará a crochetar a partir
deste ponto, após fazer a touca e encaixar na
cabeça.

Touca cor 6201
1) Anel mágico
2) aum. em tds.pts.
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)
(atenção: não são 2 aum.)
5) *3 pb. 1 aum.* (6x)
6) *4 pb. 1 aum.* (6x)
7) *5 pb. 1 aum.* (6x)

6
12
18
24

8) *6 pb. 1 aum.* (6x)
48
9) pb. até 11º. carr.*
48
(*conte a partir do anel mágico)
12) 8 corr. pula 8 pb. 40 pb.
48
11) pb.
48
12) pula 2 pts. 6 pa. no mesmo
buraquinho (lequinho), pula 2 pts. 1 pbx. (8x)
Arremate e deixe ﬁo para costura.
Será a borda da touca.
Após encher a cabeça com a ﬁbra, encaixe o capuz
na cabeça da Bratag. O buraquinho que fez deve
encaixar o pescoço.

Corpo 1 - volte ao pescoço e com a cor 6201
1) aum. tds. pts.
24
(são 2 pb. em cada buraquinho).
2) pb.
24
3) *3 pb. 1 aum.* (6x)
30
4) *4 pb. 1 aum.* (6x)
36
5) pb.
36
6) pb.
36
7) 30 pb. 5 corr. pula 5 pb. 1 pb.
36
8) pb.
36
9) *4 pb. 1 dim.* (6x)
30
10) *3 pb. 1 dim.* (6x)
24
11) dim. tds. pts.
12
12) 3 dim.
9
Encha após crochetar as outras partes.

30
36
42
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Corpo 2 - cor 6614

Braços e pernas

Na abertura que fez na 7º. carr. do Corpo 1

Cores de acordo com cada parte do corpo.

1) aum. tds. pts.
(são 2 pb. em cada buraquinho).

24

Obs.: *faça os aum. nos 5 pts., 1 aum. no cantinho,
aum. nos 5 pts., 1 aum. no cantinho.
Me pergunte ao chegar aqui! Continue a crochetar
na abertura:
2) *3 pb. 1 aum.* (6x)
30
3) pb.
30
4) pb.
30
5) pb.
30
6) *3 pb. 1 dim.* (6x)
24
7) *2 pb. 1 dim.* (6x)
18
8) *1 pb. 1 dim.* (6x)
12

Corpo 3 - cor 6161
1) aum. tds. pts.
(são 2 pb. em cada buraquinho).
2) pb.
3) pb.
4) pb.
5) *2 pb. 1 dim.* (6x)
18
6) *1 pb. 1 dim.* (6x)
12
7) 3 dim.
(são só 3 dim. seguidas e ﬁnaliza).

24
24
24
24

Dê um pt. no corpo da Bratag, no local dos braços
e faça:
1) corr.
6
2) volte com 3 pb. na 2º. corr., 4 pbx., 1 pb. no
pt.no corpo da Bratag.
Passe os ﬁos por dentro da Bratag e amarre e corte
o excesso.
Me pergunte como ao chegar aqui!
Repita nas outras posições das pernas.

Folha cor 5741
1) corr.
8
2) 1 pb. 1 mpa. 1 pa. 3 pa. no mesmo buraquinho,
1 pa. 1 mpa. “1 pb. 3 corr. 1 pb.” no mesmo
buraquinho
3) 1 mpa. 1 pa. 3 pa. no mesmo buraquinho, 1 pa.
1 mpa. 1 pb., 5 corr.
4) Dê a volta na corr. 4 pbx.
Arremate, deixe ﬁo para costura.

9

Enche com a ﬁbra. Arremate pegando pelas alças
de fora e franze.
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Modo de fazer
Rosinha cor 3334

Pálpebras

1) corr.
30
2) 4 corr. 1 pb. 2 corr. 1 pb.
Repita até o ﬁnal da corr.
3) 5 mpa. dentro da corr., 1 pb. sobre o pb. (11x).
Arremate e deixe ﬁo longo para costura.

Borde com 2 ﬁos sobre os olhos com a cor 6201
e com 1 ﬁo com a cor 6614.

Enrole a rosinha com o lado avesso para fora e
enquanto enrola, costure entre as corr.
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