Coleção Elá Camarena

Taibhs (significa fantasma em gaélico)

Legenda:
Ponto de base: se refere ao ponto feito na carreira anterior
Aum.. : dois p.b. no mesmo ponto de base
p.b.: ponto baixo
+: p.b.
Lequinho: 4 p.b. no mesmo ponto de base
V: aum.
(V+V+V+V): 1 aum. 1 p.b. 1 aum. 1 p.b. 1 aum. 1 p.b. 1 aum. 1 p.b.
(V+V+V+V+V): 1 aum. 1 p.b. 1 aum. 1 p.b. 1 aum. 1 p.b. 1 aum. 1 p.b. 1 aum. 1 p.b.

Materiais
Fio Bella branco
Fio Bella preto
Fio Bella violeta
Fio Bella steal
Fio Bella tomate
Agulha de crochê 2,5mm
2 Micro botões pretos
Meia fina branca
Fibra siliconada para recheio
Agulha de bordar

Pontos:
Correntinha = corr.
Ponto baixo= p.b.
Ponto baixíssimo= p.bx
Aum. = 2 pontos baixos no mesmo ponto de base
Diminuição= 2 pontos baixos fechados juntos

Você pode usar também o fio Balloon, Chéri ou Sedificada, todas da Pingouin fios.

Cabeça

1. Faça 7 corr. e uma carreira com 6 p.b.
A partir daqui, faça as carreiras em espiral (sem subir uma correntinha em cada carreira).
Na última corr., faça 5 p.b. no mesmo ponto de base e continue pelo outro lado da
correntinha.
No final da carreira, faça 1 aum. (2 p.b. no mesmo ponto de base) e mais 1 aum. na corr.
que fez para subir.
2. Continue com p.b. e na extremidade, faça 1 aum. nos próximos 3 pontos de base, dê
a volta e continue com p.b..
Na outra extremidade, faça novamente 3 aum.s nos próximos 3 pontos de base. Dê a volta
e continue com p.b..
3. Na extremidade, faça 4 aum.s nos próximos pontos de base, siga com p.b. e na outra
extremidade, repita os 4 aum.s nos pontos de base.
Veja que os aum.s são só nas extremidades.
4. Na carr. seguinte na extremidade, faça 4 aum.s intercalados com p.b. (V+V+V+V).
Continue com p.b. e repita os aum.s na outra extremidade.
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5. Nas próximas duas extremidades, faça 5 aum.s intercalados com p.b. (V+V+V+V+V).
Da 6º. até a 13º. carr.a faça p.b.
Na 13º. no centro da carinha, faça 13 corr. e pule 13 p.b. (para que fique uma
abertura).
Da 14º. até a 17º. carr. faça p.b.
Na 18º. carr. faça reduções até ficar uma abertura que caiba seu dedo mindinho. Com
uma agulha de acabamento, franza a abertura e finalize.
Na abertura da boca, monte p.b. com o fio branco e faça 2 carr., mude para o fio preto
e faça 3 carr. em p.b. Na 4º. carr. da boca, faça reduções até ficar uma abertura que
caiba seu dedo mindinho. Com uma agulha de acabamento, franza a abertura e
finalize.

Corpo
Reinicie a contagem a partir do pescoço.
Na 1º. carr. do corpo, faça aum. em todos os pontos de base;
Na 2º. carr. p.b.
Na 3º. e 4º. carr. a cada 5 p.b. faça 1 aum. (comece com aum.);
5º. carr. p.b.
6º. carr. a cada 5 p.b. faça 1 aum. (comece com aum.);
7º. carr. p.bb.
8º. carr. carr. a cada 5 p.b. faça 1 aum. (comece com aum.);
9º. até 13º. carr. p.b.;
14º. até 18º. carr. a cada 8 p.b. faça 1 redução. (comece com redução).
Divida em Lateral direita e lateral esquerda.
CARR.
20º.
21º.
22º.
22º.
23º.
24º.
25º.*

LATERAL DIREITA
Direita: 4 reduções
p.b.
4 reduções
4 reduções
4 reduções
3 reduções
Reduz em todos os p.b.

LATERAL ESQUERDA
Esquerda: 6 aum.
p.b
p.b
p.b.
p.b.
3 aum.
3 aum.

*A partir da 25º. carr. faça reduções em todos os pontos de base até que a abertura caiba
apenas seu dedo mindinho.
Finalize o recheio com a fibra siliconada.
Arremate seu trabalho e deixe um pedaço de fio para costura.
Com uma agulha de costurar crochê, passe pelo fio e franza a abertura. Arremate e passe o fio
por dentro do seu trabalho, saia com o fio e corte
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Mãos e braços
Faça um anel corrediço e 6 p.b. no anel;
Importante: suba uma corr. a cada carr., neste caso, o trabalho NÃO será feito em espiral.
Faça 5 carr. e arremate.
Repita mais três vezes (são os dedos do bonequinho);
Costure um dedo ao outro, em 3 p.b. de base pela lateral (mantenha-os abertos);

Após unir os dedos, faça 2 carr. em p.b. ao redor. Na 3º. carr. faça reduções até que fiquem 7
p.b. , faça 16 carr.
A partir da 16º., recheie com arame de limpar cachimbo. Faça reduções em todos os pontos de
base. Arremate seu trabalho e deixe um pedaço de fio para costura.
Com uma agulha de costurar crochê, passe pelo fio e franza a abertura. Arremate e passe o fio
por dentro do seu trabalho, saia com o fio e corte

Chapéu
Faça um anel mágico (ou laço corrediço) e 6 p.b.;
Da 2º. carr. até a 9º. carr., a cada 5 p.b., aumente 1 p.b.
Para a aba, faça aum. em todos os pontos de base. Na 2º. carr., faça 1 p.b. e 1 aum., até o final
da carr. Repita na 3º. carr. e finalize.

Língua
Faça 7 corr.; e 6 p.b. na corr. No final da corr., faça 5 p.b. na mesma corr., dê a volta e continue
com p.b. até o final da corr. Suba 1 corr. e volte com p.b.
Na ponta (onde fez os 5 p.b. na mesma corr.), faça 3 aum.s em 3 pontos de base e continue
com p.b. Finalize.
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Olhos
Com o fio branco, faça um anel mágico (ou laço corrediço) e 6 p.b., suba 1 corr.;
Na 2º. carr. faça 1 aum. e 1 p.b. até o final da carr., suba 1 corr.
Na 3º. carr. com o fio cinza, faça p.bx até o final da carr.
Costure o botãozinho preto com linha preta.

