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Receit
Legend :
Ponto de base: se refere ao ponto feito na carreira anterior
Aumento. : dois p.b. no mesmo ponto de base
p.b.: ponto baixo
p.a.: ponto alto
p.bx: ponto baixíssimo

Cabeç > ﬁ branc
1.

Com o ﬁo cor branca, faça 7 corr. e uma carreira com 6 p.b.
A par r daqui, faça as carreiras em espiral (sem subir uma corren nha em cada carreira).
Na úl ma corr., faça 5 p.b. no mesmo ponto de base e con nue pelo outro lado da corren nha.
No ﬁnal da carreira, faça 1 aumento (2 p.b. no mesmo ponto de base) e mais 1 aumento na corr. que fez para
subir.
2. Con nue com p.b. e na extremidade, faça 1 aumento nos próximos 3 pontos de base, dê a volta e
con nue com p.b..
Na outra extremidade, faça novamente 3 aumentos nos próximos 3 pontos de base. Dê a volta e con nue
com p.b..
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3. Na extremidade, faça 4 aumentos nos próximos pontos de base, siga com p.b. e na outra extremidade,
repita os 4 aumentos nos pontos de base.
Veja que os aumentos são só nas extremidades.
4. Na carr. seguinte na extremidade, faça 4 aumentos intercalados com p.b. (V+V+V+V). Con nue com p.b. e
repita os aumentos na outra extremidade.
5. Nas próximas duas extremidades, faça 5 aumentos intercalados com p.b. (V+V+V+V+V).
Da 6º. até a 15º. carr.a faça p.b.
Na 16º. e 17º. carr. reduza em todos os pontos ou, até a abertura ﬁcar com 2,5cm de diâmetro (há uma
variação de acordo com o ﬁo usado, tensão do ponto e agulha).
Introduza a meia ﬁna com uma cor próxima da cor do ﬁo que está usando e recheie com a ﬁbra siliconada.

Corp > ﬁ branc
Reinicie a contagem a par r do pescoço.
Carr. 1 faça 3 p.b. em cada ponto de base;
Carr. 2 e 3 faça p.b.;
Carr. 4 faça 1 aum. 1 p.b. até o ﬁnal da carr.
Carr. 5 e 6, faça p.b.
Carr. 7 e 8, a cada 8 p.b., faça 1 aum. (comece com aumento);
Carr. 9 até 16, faça p.b.
Carr. 17, a cada 8 p.b. faça 1 redução (comece reduzindo);
Carr. 20, reduza em todos os p.b. até caber seu dedo mindinho. Franza com uma agulha de acabamento e ﬁnalize.

Nar > ﬁ laranj
Faça um anel corrediço e 8 p.b.
Carr. 2, faça um aumento e 1 p.b.
Carr. 3, faça p.b.
Carr. 5, faça 1 corr. e p.b. com 1 redução em cada carr. até a carr. 6.
Carr, 7, Arremate.

Cartol > ﬁ pret
Faça 1 anel corrediço e 6 p.b.
Carr. 2, faça aumento em todos os p.b.
Carr. 3, faça 1 aum. e 1 p.b (até o ﬁnal da carreira).
Carr. 4, faça 1 aum. e 2 p.b. (até o ﬁnal da carr.).
Carr. 5, faça p.b. pegando por trás de cada ponto de base.
Carr. 6 e 7, faça p.b.
Carr. 8 até 12, faça p.b. com uma redução a cada 8 p.b.

Ab d cartol
Carr. 13, faça aumento em todos os p.b.
Carr 14 e 15, faça 5 p.b. e 1 aum. em todas as carr. e ﬁnalize.
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Cacheco
Faça 8 corr. e suba 1 corr.
Faça 74 carr. e ﬁnalize.
Coloque franjas de 1,0cm.

Braç (galh )
Faça 1 anel corrediço e 4 p.b.
Carr, 2 até 10, faça p.b. e ﬁnalize.
Faça mais um tubinho com 7 carr. e ﬁnalize.
Nos dois tubinhos, introduza um arame (limpador de cachimbo).
Faça mais 1 tubinho d cada.

Folh
Faça 1 anel corrediço e a sequência:
1 p.bx, 1 p.b., 1 meio ponto; 1 p.a., 1 p. al ssimo, 1 picô, 1 meio ponto, 1 p.b., 1 p.bx e ﬁnaliza.

Materiais
1 novelo de ﬁo Branco;
1 novelo de ﬁo laranja;
1 novelo de ﬁo preto;
1 novelo de ﬁo marrom claro;
1 novelo de ﬁo verde
Agulha de crochê 2,5mm
2 Micro botões pretos
4 botões 20mm bege
Fibra siliconada para recheio
Agulha de bordar

Pontos:
Corren nha
Ponto baixo
Ponto baixíssimo
Lequinho
Aumento = 2 pontos baixos no mesmo ponto de
base
Diminuição= 2 pontos baixos fechados juntos
Bordado em ponto cheio

* Pode também usar os ios: Chéri, Familia, Bella...
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