
Amigurumi cor 3148
Amigurumi cor 3611
Amigurumi cor 5669
Encanto Slim cor 7577
Agulha para acabamento

Agulha Circulo com 2,0 mm ou 3 mm;
2 botões de 1,0 cm de diâmetro na cor do ves�do;
2 olhos com trava de segurança código 367699 cor 8
Fibra siliconada.

Materiais

corr. = corren�nha;
pt. = ponto;
pts. = pontos;
tds. = todos;
BLO = ponto baixo pegando por traz do 
ponto baixo de base.
FLO = ponto baixo pegando pela frente do 
ponto baixo 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 da Blaa e 
corte o fio.

pb. = ponto baixo;
aum. =  – dois pontos baixos no aumento
mesmo ponto de base;
ponto de base = ponto da carreira anterior;
dim. =  – pegue 2 alças do pb. diminuição
pela frente, dê uma laçada e passe pelas 
duas alças, dê mais uma laçada e passe pelas 
duas alças;
pbx. = ponto baixíssimo;
carr. = carreira.

Abreviaturas

O número entre parênteses significa quantas vezes deve repe�r a sequência entre asteriscos na 
carreira, por exemplo: 
*1 aum. 1 pb.* (2x) = a sequência:  *1 aum. 1 pb.* = será repe�da duas vezes na carreira.

O número na frente de cada seqüência é a quan�dade de pontos na carreira, por exemplo: 
*1 pb. 1 aum.* (12x)__________________________________36
36 = é a quan�dade de pontos que deve ter nessa carreira.
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Como�fazer
Cabeça 4093

1) Anel mágico    6 

2) aum. em tds.pts.    12

3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18

4) *2 pb. 1 aum.* (6x)   24

5) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30

6) pb.     30

7) *4 pb. 1 aum.* (6x)   36

8) *5 pb. 1 aum.* (6x).   42

9) pb. até 13º. carr.   42

14) *6 pb. 1 aum.* (6x).  48

15) *7 pb. 1 aum.* (6x)  54

16) *8 pb. 1 dim.* (6x)   60

17) dim. tds. pts.   30

18) *4 pb. 1 dim.* (6x)   24

19) *3 pb. 1 dim.* (6x)   18

20) *2 pb. 1 dim.* (6x)   12

21) FLO    12     

22) pb.     12

23) pb.     12

Corpo cor 3611

1) aum. tds. pts.   24

2) pb.     24

3) pb.     24

4) pb.     24

5) pb.     24

Muda para o Encanto Slim cor 7577

6) pb.     24

7) pb.     24

Muda para o Amigurumi cor 3611

8) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30

9) *4 pb. 1 aum.* (6x)   36

10) pb.     36

11) pb.     36

12) *5 pb. 1 aum.* (6x).  42

13) pb.     42

14) pb.     42

15) pb.     42

16) BLO    42

17) *5 pb. 1 dim.* (6x)   36

18) *4 pb. 1 dim.* (6x)   30

19) *3 pb. 1 dim.* (6x)   24

Coloque uma rodinha de EVA

20) *2 pb. 1 dim.* (6x)   18

21) dim. tds. pts.   9

Arremate pegando pelas alças de fora e 
franze. 

Manto cor 5669 - trabalhe em vai e volta, 
não é circular. Suba 1 corr. a cd carr.

1) Anel mágico    3 – não 

fecha o anel mágico   

2) aum. tds. pts.   6

3) *1 pb. 1 aum.* (3x)   9

4) *2 pb. 1 aum.* (3x)   12

5) *3 pb. 1 aum.* (3x)   15

6) *4 pb. 1 aum.* (3x)   18

7) *5 pb. 1 aum.* (3x)   21

8) *6 pb. 1 aum.* (3x)   24

9) *7 pb. 1 aum.* (3x)   27
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10) *8 pb. 1 aum.* (3x)  30

11) *9 pb. 1 aum.* (3x)  33

12) pb. até a 36º. carr.   33

Muda para o Encanto Slim cor 7577

1) 1 pbx. pula 1 pt. leque c/ 5 pb.

pula 1 pt. 1 pbx. (27x)

Manga cor 3611

1) Anel mágico    6 

2) aum. em tds.pts.    12

3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18

4) *2 pb. 1 aum.* (6x)   24

5) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30

Dobre ao meio e costure fechando a borda 
com o o dourado

1) 1 pt. (para prender na manga), 1 leque com 

5 pb. 1 pbx. (7x).

Cabelo

1) corr.     51

2) pula 1 corr., 3 pb. em cd. corr. (6x)

44 pb. 7 corr.

3) pula 1 corr., 3 pb. em cd. corr. (6x)

44 pb. 7 corr.

4) 15 pb. 6 corr. volta c/

5 pb, 1 pb. 7 corr. volta c/

6 pb. 1 pb., 7 corr. volta c/

6 pb. 1 pb., 8 corr. volta c/

7 pb. 1 pb. 9 corr. volta c/

8 pb. e naliza a carr. com arremate 

invisível.


