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Porta lápis | Bolinho de festa  
Coleção Amelie na escola por Elá Camarena  
 
 

 

Materiais  
 
Fio Amigurumi  7567, 3611, 8001 e 3182; 
Agulha Círculo 2,0 ou 2,5 mm; 
Copo ou pote com 
Cola Universal Círculo; 
 

 
IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO: 

No amigurumi, não sobe corr. e nem fecha com pbx., 
por isso, você precisa usar o marcador (pode ser uma 
linha) para saber onde terminou a carr. 

Para fazer um amigurumi bem bonitinho o ideal é que 
o pt. seja bem justinho.  
Eu uso agulha 2 e faço pt. square. 

As carr. sempre terminam em aum. 
Mude o marcador para a alça da sua agulha a cada carr. 

 

Porta lápis | Bolinho de festa  
 

Porta lápis cor 7567 
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 
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) *5 pb. 1 aum.* (6x)   42 
8) *6 pb. 1 aum.* (6x)   48 
9) BLO vincado (pega por trás do pb.)  48 
10) pb. até a 14º.carr.   48 

Mude para cor 3182 
15) pb. até 18º. carr.   48 
Mude para cor 7567 
18) pb. até a 24º. carr.   48 
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Mude para cor 3182 
25) pb. até a 28º. carr.   48 
 
Mude para cor 7567 
29) pb. até a 36º. carr.   48 
37) BLO vincado (pega por trás do pb.)  48 
38) pb.     48 
39) BLO vincado (pega por trás do pb.)  48 
40) pb. 
41) pb. 
42) pula 1 pt. *4 pa. no mesmo pt. de base*, pula 1 pt. e repete até o fim da carr. 
 
Mude para cor 8001 
1) faça pb. na carr. 39 
2) *7 pb. 1 aum.* (6x)   54 
3) *8 pb. 1 aum.* (6x)   60 
4) *9 pb. 1 aum.* (6x)   66 
5) pb.     66 
6) *9 pb. 1 dim.* (6x)   60 
7) *8 pb. 1 dim.* (6x)   54 
8) pula 1 pt. *5 pa. no mesmo pt. de base*, pula 1 pt. e repete até o fim da carr. 
Arremate. 
 
Com a cor 3611 e a agulha de acabamento, passe por 2 pb. na diagonal na parte rosa do porta lápis. 
Atenção: as carr. terão aum. ou dim. de tamanho de acordo com as dimensões do potinho ou copo que usar. 
 
 


