RECEITA
"MEU PRIMEIRO
AMIGURUMI"

VAMOS
APRENDER??

APRENDA PASSO A PASSO
COMO FAZER UMA LINDA
BONECA EMANUELLY

BONECA EMANUELLY
Iniciando o Crochê

MATERIAIS
Linha Amigurumi da Circulo (SUGESTÃO)
7569 – BRIGADEIRO(Cabelo)
3148 – MACADÂMIA (Roupa-Flor)
4093 – TAFETÁ (Vestido)
o563 – CHANTILY (Pele)
Agulha de crochê 2.5mm
Agulha de tapeçaria
Enchimento siliconado
Tesoura
Olhos com trava de 0.8 mm até 12 mm
Opcional: Feltro para firmar o pescoço.

ABREVIAÇÕES

Am: anel magico
Pb: ponto baixo
Pa: ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Aum: aumento (dois pontos no mesmo ponto)
Dim: diminuição (pegar dois pontos juntos)
Aum mpa (Aumento de Meio Ponto Alto)
Carr: carreira
[]: repetir
x: indica o numero de vezes a repetir a sequência
entre colchetes.

NOTAS IMPORTANTES
Todas as carreiras são trabalhadas em espiral, a não ser
que seja solicitado algo diferenteno padrão. (este padrão
possui trabalho linear nos acessórios)
2.Use marcadores para marcar o último ponto da carreira e
não perder a contagem;
3.Quando colocar enchimento não se esqueça de dar forma
às partes para deixar elas comformato adequado. Não
colocar enchimento demais.
4.Dar uma pausa para cuidar das mãos e punhos.

SAPATINHO E PERNAS
Iniciando o Crochê

Subir 9 Corr
1: começar na 2ª. Corr depois da agulha fazendo: 7pb, 3 pb
na próxima corr, voltar pelo outro lado das corr fazendo: 6
pb, 1aum (18)
2: 1aum, 6pb, [aum]x3, 6pb, 2aum (24)
3: 1pb, 1aum, 6pb, [aum mpa]x6, 6pb, [1pb, 1aum]x2 (33)

4: 2pb, 1aum, 6pb, [1mpb, aum mpa]x6, 6pb, [2pb, 1aum]x2
(42)
5: 1pb em cada pb (42) – pegando somente alça de trás do
ponto
6-9: 1pb em cada pb (42) - 4 carr
10: 10pb, [1pb, 1dim]x6, 14pb (36)
11: 8pb, [1pb, 1dim]x6, 10pb [30]

TROCAR DE COR
12: 1pb em cada pb (30) – pegando somente alça de trás do
ponto
13: 5pb, [1pb, 1dim]x6, 7pb [24]
14: 1pb em cada pb (24)
15: [10pb, 1dim]x2 (22)
16: [9pb, 1dim]x2 (20)
17-33: 1pb em cada pb (20) – 17 carr.

SAPATINHO E PERNAS
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Trocar de cor34-36: 1pb em cada pb (20) – 3 carr.
Obs: Fazer mais 7pb para que o fio fique posicionado
nalateral da perna.

Perna 1 e 2: Dobrar ao meio de forma que o pé fique para
frente e fechar a abertura pegando os pontos dos dois
lados(10pb); cortar o fio.

UNIÃO DAS PERNAS
ATENÇÃO: (fazer esta carreira trabalhando somente pelas
alças dos pontos pelos dois lados das pernas)
Posicionar as pernas conforme mostra a figura 1.
Pegar o último ponto da Perna 1 (Figura 2) e subir 3 corr.
(Figura 3).
Unir com a Perna 2 pegando a alça do primeiro ponto
(Figura 4) e fazer: 9pb + 2aum(no último ponto da perna, faz
1aum, vira e faz mais 1aum na outra alça do ponto) + 9pb +
3pb nas corr.

SAPATINHO E PERNAS
Iniciando o Crochê

FIGURA
Continuar na Perna 1 fazendo: 9pb + 2aum(igual como foi
feito na outra perna) + 9pb +3pb nas corr = (50)
Fazer um pb, pegando normalmente o ponto e colocar
marcador para marcar oinício das carreiras do corpo.
(Figura 5)
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INÍCIO CORPO
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1: 1pb em cada pb (50)
2: 10pb, 2aum, 23pb, 2aum, 13pb (54)
3-11: 1pb em cada pb (54) – 9 carr
12: [7 pb, 1dim]x6 (48)
13: 1pb em cada pb (48)
14: [6 pb, 1dim]x6 (42)
15-20: 1pb em cada pb (42) – 6 carr.
21: [1dim, 8pb]x2 + [1dim, 9pb]x2 (38)

22: 9pb, 1dim, 17pb, 1dim, 8pb (36)
23: [4 pb, 1 dim]x6 (30)
24: 1pb em cada pb (30)
25: [3 pb, 1 dim]X6 (24)
26: [2pb, 1dim]x6 (18)
27-28: 1pb em cada pb (18) – 2 carr

ANTES DE CONTINUAR PARA A CABEÇA FAZER ESTE
ROLINHO PARA SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA
1: 7 pb em am (7)
2: [aum]X7 (14)
3-20: 1pb em cada pb (14)
Deve ficar com 9cm no mínimo
Deixar fio para fechar a abertura.

INÍCIO DA CABEÇA
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1: [aum]x18 (36)
2: 1 pb em cada pb (36)
3: [5 pb, 1 aum]X6 (42)
4: [6 pb, 1 aum]x6 (48)
5: [7 pb, 1 aum]x6 (54)
6: [8 pb, 1 aum]x6 (60)

7: [9 pb, 1 aum]x6 (66)
8: [10 pb, 1 aum]x6 (72)
9–14: 1 pb em cada pb (72) - 6 carr.
15: [10pb, 1dim]x6 (66)
16-22: 1 pb em cada pb (66) - 7 carr.

SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA
Colocar enchimento no corpo deixando um espaço
para inserir o rolinho feito de crochê conforme
mostrado na Figura 1. Colocar enchimento no
rolinho e fechar a abertura conforme mostrado na
Figura 2.

INÍCIO DA CABEÇA
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Opcional: Cortar um quadrado de feltro (10x10cm),
fazer um furo no meio e colocar na base da cabeça
antes do enchimento.

CONTINUAÇÃO DA CABEÇA
23: [9 pb, 1 dim]x6 (60)
24: [8 pb, 1 dim]X6 (54) 25: [7 pb, 1 dim]x6 (48)
26: [6 pb, 1 dim]X6 (42)
27: [5 pb, 1 dim]X6 (36)

SUGESTÃO: COLOCAR OS OLHOS ENTRE AS CARREIRAS
E
COM
PONTOS DE DISTÂNCIA ENTRE ELES.
28: [4 pb, 1 dim]x6 (30)
29: [3 pb, 1 dim]X6 (24)
Colocar enchimento na cabeça neste momento
30: [2 pb, 1 dim]x6 (18)
31: 18pb 32: [1 pb, 1 dim]X6 (12)
Finalizar com agulha de tapeçaria pegando todas as
alças dos pontos e puxar para fechar

BRAÇOS FAZER 2X
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1: 6 pb em am (6)
2: [aum]X6 (12)
3: [1pb, 1aum]x6 (18)

4: [8pb, 1aum]x2 (20)
5-7: 1pb em cada pb (20) – 3 carr
8: [8pb, 1dim]x2 (18)
9: 1pb em cada pb (18)
10: [4pb, 1dim]x3 (15)
11-31: 1pb em cada pb (15) – 20 carr.
32: [3pb, 1dim]x3 (12)
33: [dim]x6 (6)
Finalizar e deixar fio para prender no corpo.

CABELO
Iniciando o Crochê

1: 6pb em am
2: [aum]x6 (12)
3: [1pb, 1aum]x6 (18)
4: [2pb, 1aum]x4 (24)
5: [3pb, 1aum]X6 (30)
6: [4pb, 1aum]x6 (36)

7: [5pb, 1aum]X6 (42)
8: [6pb, 1aum]x6 (48)
9: [7pb, 1aum]x6 (54)
10: [8pb, 1aum]x6 (60)
11–21: pb em cada pb (60) - 10 carr.

22: Seguir fazendo nesta carreira para formar os
detalhes do cabelo. Note que tem 3 sequencias de
detalhes maiores, seguidos de 6 seq. De detalhes da
franja, mais 3 seq. de detalhes maiores seguidos de
pontos baixo e para finalizar 20 seq. de detalhes
menores que fica atrás da cabeça.

CABELO
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Fazer14pb
Seq 1 de detalhes: [subir 31 corr, voltar na 2ª. depois da
agulha e fazer: 10aum + 20pb, fazer união com pb no
próximo ponto de base] Repetir esta sequencia por 3x.

Seq 2 de detalhes: [subir 6 corr, voltar na 2ª. depois da
agulha e fazer: 5aum, fazer união com pb no próximo
ponto de base] Repetir esta sequencia por 6x
Seq 3 de detalhes: Repetir a Seq 1 de detalhes

Fazer14pb
Seq 4 de detalhes: [subir 10 corr, voltar na 2ª. depois
da agulha e fazer: 9aum, fazer união com pb no
próximo ponto de base] Repetir esta sequencia por
20x

CABELO
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Fazer14pb
Seq 1 de detalhes: [subir 31 corr, voltar na 2ª. depois da
agulha e fazer: 10aum + 20pb, fazer união com pb no
próximo ponto de base] Repetir esta sequencia por 3x.

Seq 2 de detalhes: [subir 6 corr, voltar na 2ª. depois da
agulha e fazer: 5aum, fazer união com pb no próximo
ponto de base] Repetir esta sequencia por 6x
Seq 3 de detalhes: Repetir a Seq 1 de detalhes

Fazer14pb
Seq 4 de detalhes: [subir 10 corr, voltar na 2ª. depois
da agulha e fazer: 9aum, fazer união com pb no
próximo ponto de base] Repetir esta sequencia por
20x

COSTURA DO CABELO
Costura e Finalização

Posicionar o cabelo com a parte da franja bem
centralizada e com a mesa distância dos dois olhos.

Prender os detalhes maiores nas laterais da cabeça
formando uma franja, cuidando para que fiquem com
o lado direito para cima.

Fazer pontos pegando o cabelo e a cabeça e não
apertar muito para não marcar.

COSTURA DOS BRAÇOS
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Posicionar os braços a duas carr. antes da troca de cor
do pescoço.

Prender utilizando agulha de boneca, atravessando o
corpo e chegando no outro braço.

Fazer varias vezes este processo para certificar-se que
fiquem bem presos.

FLORES E TIARA
Iniciando o Crochê

FLOR

X PARA TIARA E X PARA VESTIDO

Fazer Am e fechar com pb. Subir 5 corr e unir no am
com pb, repetir até ter 6 argolas de correntinhas. Fazer
5pb nas corr.(passando agulha por dentro das corr.),
unir no meio de cada argola das corr. com pbx. Fazer
isto em todas as 6 argolas de correntinhas. Arrematar e
deixar um pedaço de fio para prender na tiara do
cabelo.

TIARA
1: Subir 5 corr, voltar na 3ª. depois da agulha fazendo:
3pa, 2 corr e virar o trabalho.
2- até tam. necessário: 3pa, 2 corr e virar o trabalho Repetir até dar a volta na cabeça da bonequinha

VESTIDO
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1: Subir 25 corr. e voltar na 2ª. depois da agulha
fazendo: 1 pb em cada corr. (24), 1corr, virar o trabalho;
2: [1pb, 1aum]x12, 1 corr, virar o trabalho (36)
3: 1pb em cada pb, 1 corr, virar o trabalho (36)
4: [1pb, 1aum]x18, 1 corr, virar o trabalho (54)

TIARA
5: 1pb em cada pb, 1 corr, vira virar o trabalho (54) pegando alça de trás
6: 8pb, 8 corr, pula 12pb, 14pb, 8 corr, pula 12pb, 6pb,
1 corr, virar o trabalho (44)
7-8: 1pb em cada pb, 1 corr, virar o trabalho (44)

Troca de cor (Cortar o fio e iniciar a carreira com a
nova cor)
9: [1pb, 1aum]x22 (66)
10-18: 1pa em cada pb - intercalando com alça da
frente e alça de trás dos pontos(fazer 1pto pegando
alça da frente, 1pto pegando alça de trás). (66)

VESTIDO
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Fechar o vestido atrás com botões (lembrando de
cuidados de segurança se a boneca for para bebê
pequeno) ou fazer uma costura até o meio das costas e
colocar somente um fio de correntinha para prender no
pescoço.

Detalhe: na alça deixada livre, da carreira 5, fazer 1pb
em cada pb usando um fio de cor contrastante.

Prender uma florzinha para decorar o vestido

CONHEÇA MAIS SOBRE AMIGURUMI

SIM EU QUERO A
COLEÇÃO INTEIRA
APROVEITE A OPORTUNIDADE DE
APRENDER MAIS E TER ACESSO A
TODA NOSSA COLEÇÃO DE
GRÁFICOS DE CROCHÊ CLIQUE NO
BOTÃO E ACESSE HOJE MESMO
.

.

TENHA UMA RENDA EXTRA AGORA

