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01-Lista de Materiais 

Abaixo estão listados todos matérias que serão utilizados 

para confeccionar a Boneca Celina 

Agulhas: 

- Agulha para crochê n. 3 (3.00mm); 

- Agulha de tapeceiro (para arremates). 

 

Linhas: 

1 novelo fio amigurumi na cor 8176 (Offwhite) - Pele; 

1 novelo fio amigurumi na cor 1317 (Solar amarelo); 

1 novelo fio amigurumi na cor 2856 (Anil produndo); 

1 novelo fio amigurumi na cor 3182 (Pitaya rosa); 

1 novelo fio amigurumi na cor 8990 (Preto); 

1 novelo fio amigurumi na cor 3334 (Tulipa vermelha); 

1 novelo fio amigurumi na cor 8001 (Branco); 

                  

A cor 4146 (gema), será usada só para o tassel da mochila, pode ser trocada. 

 

Acessórios: 

- 2 (duas) Bastões de Cola quente (do mais grosso); 

- 1 (uma) Placa de E.V.A com 5.00 mm  de espessura (para sola dos pés); 

- 1 (um) Par de olhos com trava n.11 na cor Preta ou na cor de sua preferência; 

- 2 (dois) Botões na cor branca; 

- 1 (um) botão metalizado para a mochila; 

- 1 argola para cheveiro; 

- Em média 500 gr de Fibra virgem siliconada para enchimento (Uso o Santa fé pois é mais macio); 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

Tênis 
02 - Sola 

Cor: 8001 - Branco 

Inicie com 9 correntinhas 

1ª Carreira: Pule 2 correntinhas (essas correntinhas que pulou conta como 

p.b)  e inicie na terceira   correntinha com 1 p.b, siga com 5 p.b sobre cada 

correntinha, na última faça 1 aumento de 4 p.b, siga com mais 5 p.b, no 

último ponto faça 1 aumento de 2 p.b. -  (total de 18 p.b); 

Foto ilustrativa 

2ª Carreira: Inicie com 1 aumento (2 p.b) //, siga fazendo 3 p.b  //, em se-

guida 3 m.p.a  //, 4 aumentos (2 m.p.a para cada ponto . total de 8 

m.p.a) //. 3 m.p.a //, 3 p.b //,  1 aumento (2.pb),-  (total de 24 pontos); 

3ª Carreira: Inicie com 2 aumentos de 2 m.p.a cada (4 m.p.a) //, 6 m.p.a  //, 

8 aumentos de 2 m.p.a  cada (16 m.p.a) //, siga fazendo 6 m.p.a //,            

2 aumentos de 2 m.p.a cada (4 m.p.a). -  (total de 38 pontos); 

4ª Carreira: Inicie com 1 aumento (2 m.p.a) //, 1 m.p.a //, 1 aumento (2 

m.p.a) //, siga fazendo 6 m.p.a //. Sobre a carreira de aumentos da base 

(16 pontos), faça da seguinte maneira: 1 aumento (2 m.p.a), 1 m.p.a //, 

1 aumento (2 m.p.a), 1 m.p.a //, 1 aumento (2 m.p.a), 1 m.p.a //,             

1 aumento (2 m.p.a), 1 m.p.a //, 1 aumento (2 m.p.a), 1 m.p.a //,             

1 aumento (2 m.p.a), 1 m.p.a //, 1 aumento (2 m.p.a), 1 p.m.a. - (24 pon-

tos de aumento) siga contornando a carreira  com mais 6 m.p.a //,           

1 aumento (2 m.p.a.), 1 m.p.a //, 1 aumento (2 m.p.a), 1 m.p.a. (total de 48 

pontos); 

5ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base.  (total de 48 pontos); 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

03 - Lateral da sola 

Cor: 8001 - Branco 

1ª Carreira : Puxe a laçado do 

ponto para trás e pegando     

apenas a alça de trás do ponto 

da base, inicie a carreira         

fazendo 1 p.b para cada ponto 

por toda volta. ( 48 pontos) 

2ª Carreira á 5ª Carreira: 1 p.b  

para cada ponto da carreira de ba-

se (48 pontos); 

Foto ilustrativa 

04 - Ponta do tênis 

Cor: 8001 - Branco 

1a Carreira: Inicie a carreira fazendo 10 p.b. 

2a Carreira: Vire o trabalho, pule o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira fazendo 1 

p.b para cada ponto (9 p.b). Chegando no final, faça 2 p.b , (um para cada ponto) pegando os pontos da 

base da lateral. (11 pontos) 

 

3a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (10 p.b). Chegando no final, faça 2 p.b , (um para cada ponto) pegando os 

pontos da base da lateral. (12 pontos) 

 

4a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (11 p.b). Chegando no final, faça 2 p.b , (um para cada ponto) pegando os 

pontos da base da lateral. (13 pontos) 

 

1ª : dobre o trabalho ao meio, conforme o vídeo 2ª : Á partir da ponta da dobra, conte 4 (quatro)

pontos da base e insira agulha para iniciar a             

carreira. 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

5a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (12 p.b). Chegando no final, faça 1 diminuição pegando os 2 (dois) pontos 

da base da lateral. (12 pontos) 

 

6a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (12 p.b). Chegando no final, faça 1 diminuição pegando os 2 (dois) pontos 

da base da lateral. (12 pontos) 

 

7a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (12 p.b). Chegando no final, faça 1 diminuição pegando os 2 (dois) pontos 

da base da lateral. (12 pontos) 

 

8a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (12 p.b). Chegando no final, feche a carreira com 1 p.bxmo no ponto se-

guinte da lateral. (12 pontos).  

Corte o fio e arremate 

 

05 - Lateral do tênis 

Cor: 3182 - Pitaya rosa 

1a Carreira: Pegando apenas a alça da frente do mesmo ponto onde terminou a ponta do tênis, inicie a 

carreira fazendo 1 p.b para cada ponto da base. (30 pontos) 

 

2a Carreira: Inicie fazendo 1 p.b para cada ponto da base. (30 pontos) 

 

3a Carreira: Vire o trabalho, pule  o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira fazendo 2 

correntinhas, pule 2 (dois) pontos da base e no seguinte siga fazendo 22 p.b, faltando 4 pontos para     

terminar a carreira faça 2 correntinhas, pule novamente 2 (dois) pontos da base e em seguida faça           

1 diminuição (2p.b) . (28 pontos) 

 

4a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (26 p.b). Chegando no final, faça 1 diminuição (2p.b). (26 pontos).  

 

5a Carreira: Vire o trabalho, pule  o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira fazendo 2 

correntinhas, pule 2 (dois) pontos da base e no seguinte siga fazendo 18 p.b, faltando 4 pontos para     

terminar a carreira faça 2 correntinhas, pule novamente 2 (dois) pontos da base e em seguida faça           

1 diminuição (2p.b) . (22 pontos).  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

6a Carreira: Vire o trabalho, pule novamente o 1o (primeiro) ponto da base e no seguinte inicie a carreira 

fazendo 1 p.b para cada ponto (18 p.b). Chegando no final, faça 1 diminuição (2p.b). (20 pontos).  

 

7a Carreira: Vire o trabalho, e inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada ponto. (20 pontos).  

                     Corte o fio e arremate. 

Acabamento: Inicie a carreira de acabamento na base da primeira carreira da lateral fazendo 1 p.bxmo //  

7 p.b // 1 aumento (2 p.b) // 18 p.b // 1 aumento ( 2 p.b) // 8 p.b // finaliza com 1 p.bxmo na base da lateral. 

(36 pontos) 

Corte o fio e arremate. 

06 - Língua do tênis 

Cor: 3182 - Pitaya rosa 

1a Carreira: Conforme as instruções do vídeo,  pegando apenas a alça da frente do ponto da base inicie 

a carreira fazendo 1 p.b para cada ponto da base. (14 pontos) 

 

2a Carreira á 8a Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base. (14 pontos) 

                                          8 (oito) carreiras sem aumentos. 

9a Carreira:  Inicie a carreira fazendo 1 diminuição (2p.b) // 10 p.b // 1 diminuição (2 p.b). (10 pontos) 

 

10a Carreira:  Inicie a carreira fazendo 1 diminuição (2p.b) // 6 p.b // 1 diminuição (2 p.b). (8 pontos) 

 

Acabamento:  Inicie a carreira de acabamento na base da primeira carreira da lateral da língua fazendo 1 

p.bxmo //  9 p.b // 1 aumento (2 p.b) // 8 p.b // 1 aumento ( 2 p.b) // 9 p.b // finaliza com 1 p.bxmo na base 

da lateral. (30 pontos) 

Corte o fio e arremate. 

07 - Cadarço 

Cor: 8001 - Branco 

Inicie fazendo 120 (cento e vinte) correntinhas, vire o trabalho e faça 1 p.bxmo para cada correntinha. 

Corte o fio. 

Faça dois cordões 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

Pés, pernas e quadril 
08 - Peito do pé 

Cor: 8176 - Off white 

1ª Carreira: Inicie a carreira fazendo da seguinte maneira:   14 p.b // 1 diminuição (2p.b) // 12 p.b //           

1 diminuição (2p.b) // 12 p.b . - (40 pontos); 

2ª Carreira: Faça:  1 p.b // 1 diminuição (2p.b) // 10 p.b // 2 diminuições // 8 p.b // 2 diminuições // 11 p.b. - 

(35 pontos)  

3ª Carreira: Faça:  11 p.b // 2 diminuições // 6 p.b // 2 diminuições // 10 p.b. - (31 pontos); 

4ª Carreira: Faça:   1 diminuição (2p.b) // 8 p.b // 2 diminuições // 4 p.b // 2 diminuições // 9 p.b. -           

(26 pontos)  

5ª Carreira: Faça: 9 p.b // 1 diminuição // 3 p.b // 1 diminuição // 9 p.b. - (23 pontos)  

6ª Carreira: Faça: 8 p.b // 1 diminuição // 3 p.b // 1 diminuição // 8 p.b. - (21 pontos)  

09 - Pernas 

Cor: 8176 - Off white 

7ª Carreira á 24ª Carreira  : Faça1 p.b para cada ponto da base . - (21 pontos)  

                                             18 (dezoito) carreiras sem aumentos. 

10 - Quadril 

Cor: 3182 - Pitaya rosa;  Cor: 8001 - Branco 

Cor: 3182 - Pitaya rosa 

1ª Carreira: Continue a primeira carreira fazendo 1 corr., 1 p.b para cada ponto da base,  chegando nas 

correntinhas, faça o ponto pegando apenas uma alça, continue contornando toda carreira. - (48 pontos). 

2ª Carreira e 3ª Carreira  : Faça 1 p.b para cada ponto da base por toda volta. (48 pontos) 

                                           3 (três) carreiras sem aumentos. 

Antes de iniciar o trabalho vire as duas pernas de costas pra você, dobre uma das pernas ao meio e da 

extremidade da dobra, conte 5 pontos e inicie pegado a alça interna deixada, fazendo  3 correntinhas e 

feche na outra perna com a mesma divisão com 1 p.bxmo. 
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

Cor: 8001– Branco 

4ª Carreira á 6ª Carreira  : Faça 1 p.b para cada ponto da base por toda volta. (48 pontos) 

                                           3 (três) carreiras sem aumentos. 

Cor: 3182– Pitaya rosa 

7ª Carreira á 9ª Carreira  : Faça 1 p.b para cada ponto da base por toda volta. (48 pontos) 

                                           3 (três) carreiras sem aumentos. 

Cor: 8001– Branco 

10ª Carreira á 12ª Carreira  : Faça 1 p.b para cada ponto da base por toda volta. (48 pontos) 

                                           3 (três) carreiras sem aumentos. 

Cor: 3182– Pitaya rosa 

13ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base por toda volta. (48 pontos) 

Acabamento:  Pegando apenas a alça da frente do ponto da base, inicie a carreira fazendo 1 p.bxmo pa-

ra cada ponto, por toda volta do trabalho. (48 pontos) 

Corte o fio e arremate 

 

Corpo, ombros, pescoço e 

braços 

11 - Corpo 

Cor: 8176 - Off white 

1ª Carreira: Inicie a carreira pegando a alça da base, deixada na carreira anterior e faça 1 p.b sobre cada 

alça. - (48 pontos); 

2ª Carreira: Faça:  1 p.b para cada ponto da base. - (48 pontos); 

3ª Carreira: Faça:  6 p.b // 1 diminuição // 6 p.b // 1 diminuição // ... Siga dessa forma por toda volta da 

carreira. - (42 pontos); 

4ª Carreira á 13ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base.-  (42 pontos); 

                                           10 (dez) carreiras sem aumentos. 
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Corr. 

- Legenda 

12 - Ombros 

Cor: 8176 - Off white 

14ª Carreira  : Faça  5 p.b // 1 diminuição (2 p.b) // 5 p.b  // 1 diminuição (2 p,b) // ...Siga dessa forma por 

toda carreira . - (36 pontos)  

15ª Carreira  : Faça  4 p.b // 1 diminuição (2 p.b) // 4 p.b  // 1 diminuição (2 p,b) // ...Siga dessa forma por 

toda carreira . - (30 pontos)  

16ª Carreira  : Faça  3 p.b // 1 diminuição (2 p.b) // 3 p.b  // 1 diminuição (2 p,b) // ...Siga dessa forma por 

toda carreira . - (24 pontos) 

17ª Carreira  : Faça  2 p.b // 1 diminuição (2 p.b) // 2 p.b  // 1 diminuição (2 p,b) // ...Siga dessa forma por 

toda carreira . - (18 pontos)  

13 - Pescoço 

Cor: 8176 (Off White) 

18ª Carreira á 20ª Carreira  : Faça 1 p.b para cada ponto da base por toda volta. (18 pontos) 

                                           3 (três) carreiras sem aumentos. 

Corte o fio e arremate 

14 - Braços 

Cor: 8176 (Off White) 

1ª Carreira: Faça uma anel mágico // 2 corr. // e mais 5 p.b. (total 6 pontos); 

 

2ª Carreira: 1 aum (2 p.b) para cada ponto da base // ... Siga dessa forma por toda volta (total de 6       

aumentos). (12 pontos); 

3ª Carreira: 1 aum (2 p.b) // 1 p.b // ... Siga dessa forma por toda volta. (18 pontos); 

4ª Carreira: 1 aum (2 p.b) // 2 p.b // ... Siga dessa forma por toda volta. (24 pontos); 

 

5ª Carreira á 8ª Carreira : Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. Total de 4 (quatro) carreiras 

sem aumentos. (24 pontos); 

 

9ª Carreira: 1 diminuição (2 p.b) // 2 p.b // ... Siga dessa forma por toda volta. (18 pontos); 

 

10ª Carreira e 11ª Carreira : Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. Total de 2 (duas) carreiras 

sem aumentos. (18 pontos); 

 

12ª Carreira: 1 diminuição (2 p.b) // 2 p.b // ... Siga dessa forma por toda volta. (13 pontos); 

 

13 pontos
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

10ª Carreira e 11ª Carreira : Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. Total de 2 (duas) carreiras 

sem aumentos. (18 pontos); 

 

12ª Carreira: 1 diminuição (2 p.b) // 2 p.b // ... Siga dessa forma por toda volta. (13 pontos); 

 

13ª Carreira e 28ª Carreira : Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. (13 pontos); 

                                              Total de 16 (dezesseis)   carreiras sem aumentos.  

 

No final, feche com 1 p.bxmo e corte o fio deixando uns 30 cm para costurar no corpo. 

Cabeça e Cabelos 

15 - Cabeça 

Cor: 8176 - Off white 

Iniciar com anel mágico 

1ª Carreira: Inicie fazendo um anel mágico // 2 corr // 5 p.b (as duas correntinhas contam como ponto). - 

(total 6 pontos); 

2ª Carreira:  1 aumento para cada ponto da carreira de base (total 12 p.b); 

3ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 1 p.b //... siga dessa forma por toda carreira (18 p.b); 

4ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 2 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (24 p.b); 

5ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 3 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (30 p.b); 

6ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 4 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (36 p.b); 

7ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 5 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (42 p.b); 

8ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 6 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (48 p.b); 

9ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 7 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (54 p.b); 

10ª Carreira:1 aumento (2p.b), 8 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (60 p.b); 
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

11ª Carreira á 21ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (total 60 p.b); 

Totalizando 11 carreiras sem aumentos. 

 

Diminuições: 

22ª Carreira: 1 diminuição, 8 p.b, siga dessa forma por toda carreira (54 p.b); 

23ª Carreira: 1 diminuição, 7 p.b, siga dessa forma por toda carreira (total 48 p.b); 

24ª Carreira: 1 diminuição, 6 p.b, siga dessa forma por toda carreira (total 42 p.b); 

25ª Carreira: 1 diminuição, 5 p.b, siga dessa forma por toda carreira (total 36 p.b); 

26ª Carreira: 1 diminuição, 4 p.b, siga dessa forma por toda carreira (total 30 p.b); 

27ª Carreira: 1 diminuição, 3 p.b, siga dessa forma por toda carreira (total 24 p.b); 

28ª Carreira: 1 diminuição, 2 p.b, siga dessa forma por toda carreira (total 18 p.b); 

Totalizando 7 carreiras de diminuições. 

*Deixar sobra de 50 cm de linha para costura da cabeça,  

*Colocar os olhos de trava (11), na 15ª carreira com espaço de 11 p.b entre eles. 

16 - Cabelo - Touca 

Cor: 1317 - Solar Amarelo 

Iniciar com anel mágico 

1ª Carreira:   6 p.b (fecha o anel mágico) 

2ª Carreira:  1 aumento para cada ponto da carreira de base (total 12 p.b); 

3ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 1 p.b //... siga dessa forma por toda carreira (18 p.b); 

4ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 2 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (24 p.b); 

5ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 3 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (30 p.b); 

6ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 4 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (36 p.b); 

7ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 5 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (42 p.b); 

8ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 6 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (48 p.b); 

9ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 7 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (54 p.b); 

10ª Carreira:1 aumento (2p.b), 8 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (60 p.b); 

11ª Carreira á 19ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (total 60 p.b); 

Totalizando 9 carreiras sem aumentos. 
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

17 - Franja 

Cor: 1317 - Solar Amarelo 

 Sem cortar o fio, pegando apenas a alça da frente do ponto da base, faça 1 p.bxmo, em seguida 

faça 13 correntinhas, pule 2 (duas) e na 3a (terceira) faça 1 m.p.a para cada correntinhas. Chegando no 

final da mecha, pule 1 (um) ponto da base e no seguinte, pegando apenas a alça da frente do ponto da 

base feche com 1 p.bxmo. Siga dessa forma fazendo 8 (oito) mechas. 

18 - Mechas do cabelo 

Cor: 1317 - Solar Amarelo 

 Sem cortar o fio, pegando normalmente o ponto da base, faça 47 correntinhas, pule 2 (duas) e na 

3a (terceira) faça 1 m.p.a para cada correntinhas. Chegando no final da mecha, pule 1 (um) ponto da    

base e no seguinte, feche a mecha  com 1 p.bxmo. Siga dessa forma fazendo 22 (vinte e duas) mechas. 

 

19 - Segunda Carreira de mechas da Franja 

Cor: 1317 - Solar Amarelo 

 Sem cortar o fio, conforme foi feito na vídeo aula (pegando a alça deixada do ponto da base), faça  

1 p.bxmo. Mais 12 correntinhas, pule 2 (duas) e na 3a (terceira), faça 1 m.p.a para cada                

correntinha. Chegando no final feche com 1 p.bxmo na alça seguinte deixada na carreira anterior de     

ranja. 

Faça mais 7 (sete) mechas da mesma forma. 

Corte o fio deixando uns 60 cm para costurar a touca de cabelo na cabeça. 
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1ª Carreira: Inicie a carreira fazendo 50 correntinhas, pule 2 (duas) e na terceira faça 1 p.b para cada  

correntinha da base. - (48 pontos) 

2ª Carreira á 5ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base. - (48 pontos) 

                                         Total de 5 (cinco) carreiras sem aumentos. 

 

Vestido 
20 - Corpo  

Cor: 2856 - Anil Profundo 

21 - Decote 

Cor: 2856 - Anil Profundo 

6ª Carreira: Vire o trabalho e faça 3 correntinhas e mais 6 p.a, faça 12 correntinhas, pule 12 pontos da 

base e no seguinte inicie fazendo mais 12 p.a, faça novamente 12 correntinhas, pule mais 12 pontos da 

base e finalize com 6 p.a.—(48 pontos) 

Corte o fio 

22 - Saia 

Cor: 2856 - Anil Profundo 

1ª Carreira:   Inicie a carreira unindo as duas laterais fazendo 3 p.b, em seguida faça 1 aumento de 3 p.b,  

faça 4 pb, 1 aumento (3p.b), 4 p.b, 1 aumento (3p.b), 4 p.b... Siga dessa forma até o final da carreira, que 

será finalizada com 2 p.b, -   (68 pontos) 

2ª Carreira á 10ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (68 pontos); 

                                           9 (nove) carreiras sem aumentos. 

11ª Carreira:   Inicie a carreira  fazendo 1 aumento (2p.b), 6 p.b, 1 aumento (2p.b), 6 p.b... Siga dessa   

forma até o final da carreira que será finalizada com 5 p.b, -   (77 pontos) 

12ª Carreira á 16ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (77 pontos); 

                                           5 (cinco) carreiras sem aumentos. 
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

23 - Primeira Lateral 

Cor: 2856 - Anil Profundo 

1ª Carreira: Sem cortar o fio, faça 1 correntinhas e inicie na lateral fazendo 1 p.b para cada ponto por to-

da lateral. - (24 pontos) 

2ª Carreira e 3ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base. - (24 pontos) 

                                         Total de 3 (três) carreiras sem aumentos. 

Corte  fio e arremate 

1ª Carreira:  Inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada ponto, por toda lateral. - (24 pontos) 

2ª Carreira: Faça 3 p.b , 2 correntinhas, pule  2 (dois) pontos da base e no seguinte faça 6 p.b, faça     

novamente 2 correntinhas pule mais 2 (dois) pontos da base e 6 p.b, faça 2 correntinhas, pule 2 (dois) 

pontos e no seguinte e finalize fazendo mais 3 p.b. - (24 pontos)     

3ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base. - (24 pontos) 

Corte o fio e arremate 

24 - Segunda Lateral 

Cor: 2856 - Anil Profundo 

1ª Carreira:   Inicie a carreira fazendo o seguinte esquema:  3 p.b // 1 aumento (3p.b) // 2 p.b // 1 aumento 

(3p.b) // 2 p.b...Siga dessa forma por toda a volta da carreira. - (129 pontos)   

2ª Carreira:   Inicie a carreira fazendo o seguinte esquema:  2 p.b // 1 aumento (3p.b) // 2 p.b // 1 aumento 

(3p.b) // 2 p.b...Siga dessa forma por toda a volta da carreira. - (178 pontos)   

 

3ª Carreira á  7ª Carreira :   Faça 1 p.b para cada ponto da base por toda volta. - (178 pontos) 

                                             6 (seis) carreira sem aumentos. 

25 - Segunda parte da saia 

Cor: 2856 - Anil Profundo 
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

27 - Mangas do Vestido  

Cor: 2856 - Anil Profundo 

1ª Carreira:   Inicie na base da cava, fazendo 1 aumento de 2 p.a para cada ponto da base. Finalize      

fazendo mais 3 p.bxmos. -  (24 pontos) 

2ª Carreira:  Vire o trabalho e faça 1 diminuição de 2 p.a.f.j // 1 p.a // ... Siga dessa forma até o final da 

manga, finalize a carreira com 1 p.bxmo - (16 pontos) 

3ª Carreira:  Vire o trabalho e faça 1 p.b para cada pontos da base por toda volta da manga, chegando na 

cava faça 1 p.bxmo até o final da carreira. 

Corte o fio e arremate.  

Faça das mesma forma na outra manga 

 

 

 

28 - Acabamento do decote  

Cor: 2856 - Anil Profundo 

Faça um nó corrediço e inicie a carreira na ponta da lateral fazendo 1 p.b por toda todo decote, chegando 

ao final da carreira corte o fio e arremate. 

26 - Babado 

Cor: 2856 - Anil Profundo 

Inicie a carreira seguinte maneira:  Faça 1 p.bxmo. // pule 1 (um) ponto da base e no seguinte inicie o 

leque, fazendo 1 aumento de 6 p.a // pule novamente 1 ponto da base e faça 1 p.b . Para iniciar o        

segundo leque pule novamente 1 (um) ponto da base e no seguinte faça 1 aum (6 p.a), pule 1 (um)      

ponto da base e no seguinte 1 p.b // ... Siga dessa forma por toda a volta da carreira, no final, feche com 

1 p.bxmo, corte o fio e arremate com a agulha de tapeceiro. 
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Corr. - Correntinha;                           P.b - Ponto Baixo;                             P.a - Ponto Alto                       P.a.f.j - Ponto alto fechado junto 

P.bxmo - Ponto baixíssimo;              M.p.a - Meio ponto alto;                P.a.d - Ponto alto duplo; 
Legenda 

29 - Laço do vestido 

Cor: 2856 - Anil Profundo 

Inicie fazendo um anel mágico em seguida faça 4 correntinhas //  4 p.a // 4 corr // 1 p.bxmo // 4 corr // 4 

p.a // 4 corr e finalize com 1 p.bxmo. Feche o anel, dê um nó com os fios que sobraram, corte o fio dei-

xando o suficiente para finalizar o laço e costurar conforme vídeo aula 

30 - Laço do Cabelo 

Cor: 3334 - Tulipa vermelha 

Faça 120 correntinhas, em seguida pule 1 (uma) e na seguinte volte a carreira fazendo 1 p.bxmo para 

cada correntinha. Corte os fios 

1ª Carreira: Inicie a carreira fazendo 24 correntinhas, pule 2 (duas) e na terceira faça 1 p.b  ( as suas cor-

rentinhas conta como ponto, ou seja, primeiro aumento) , siga fazendo mais 20 p.b, no último ponto faça 

1 aumento de 4 p.b, siga fazendo mais 20 p.b, e finalize a carreira com 1 aumento de 2 p.b. - (48 pontos) 

2ª Carreira: Inicie a carreira fazendo 1 aumento de (2p.b) // 1 p.b // 1 aumento (2p.b) // 1 p.b // faça na 

lateral mais 20 p.b // 1 aumento (2p.b) // 1 p.b // 1 aumento (2p.b) // 1 p.b, siga fazendo 20 p.b na lateral, 

e por fim, 1 aumento (2p.b) // 1 p.b. - (52 pontos)  

3ª Carreira: Pegando apenas a alça de trás do ponto da base inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada 

ponto sobre toda volta. - (52 pontos) 

4ª Carreira á 16ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base. - (52 pontos) 

                                         Total de 13 (treze) carreiras sem aumentos. 

17ª Carreira: Faça 3 correntinhas e 1 p.a , 1 correntinha, pule 1 (um) ponto da base e no ponto seguinte 

2 p.a, 1 corr, pule 1 (um) ponto e no seguinte 2 p.a,... Siga dessa forma por toda volta da carreira. 

18ª Carreira: Faça 1 correntinha e 1 p.b para cada ponto da base por toda carreira, finalize com 1 

p.bxmo, corte o fio e arremate. 

Mochila 
31 - Mochila 

Cor: 3334 - Tulipa Vermelha 
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33 - Cordão 

Cor: 3334 - Tulipa Vermelha 

1ª Carreira:   Faça 80 correntinhas, corte o fio e arremate 

                      Nas pontas coloque uma miçanga ou faça um nózinho .Corte o fio e arremate. 

 

34 - Alças da mochila 

Cor: 3334 - Tulipa Vermelha 

1ª Carreira:   Faça 86 correntinhas, pule 2 (duas) e na terceira inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada 

correntinha.—(84 pontos) 

2ª Carreira:   Vire o trabalho e faço 1 p.b sobre cada ponto da base. (84 pontos) 

corte o fio deixando o suficiente para costura. 

 

Opção 2 de alça: 

1ª Carreira:   Faça 86 correntinhas, pule 2 (duas) e na terceira inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada 

correntinha, corte o fio deixando o suficiente para costura. 

2ª Carreira:   Faça 1 correntinhas e prenda na base do ponto com 1 p.xmo, e siga contornando toda a   

alça com 1 p.bxmo para cada ponto. Corte o fio deixando o suficiente para costura 

Faça a montagem conforme vídeo aula 

32 - Aba de fechamento da mochila 

Cor: 3334 - Tulipa Vermelha 

1ª Carreira:   Faça 18 correntinhas, pule 2 (duas) e na 3a (terceira) inicie a carreira fazendo 16 p.b (as 

duas correntinhas iniciais contam como ponto), na ultima correntinha faça 1 aumento de 4 p.b, siga      

fazendo 16 p.b.-   (36 pontos); 

2ª Carreira: Vire o trabalho e inicie a carreira fazendo 16 p.b, 4 aumentos de 2 p.b cada um (8 pontos), 16 

p.b. - (40 pontos); 

3ª Carreira:Vire o trabalho e inicie a carreira fazendo 16 p.b, 1 aumento (2p.b), 1 p.b, 1 aumento, 1 p.b,  1 

aumento, 1 p.b, 1 aumento, 1 p.b,  16 p.b. - (44 pontos); 

 4ª Carreira:Vire o trabalho e inicie a carreira fazendo 16 p.b, 1 aumento (2p.b), 2 p.b, 1 aumento, 2 p.b,  

1 aumento, 2 p.b, 1 aumento, 16 p.b. - (48 pontos); 

 5ª Carreira: Vire o trabalho e inicie a carreira fazendo 16 p.b, 1 aumento (2p.b), 3 p.b, 1 aumento, 3 p.b,  

1 aumento, 3 p.b, 1 aumento, 3 p.b,  16 p.b. - (52 pontos); 

6ª Carreira: Vire o trabalho e faça 1 p.b para cada ponto da base por toda a volta, chegando no final faça 

1 correntinha e mais 12 p.b  na base. - (64 pontos)  

Corte o fio e arremate. 
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35 - Tessel  

Cor: 3182 - Pitaya Rosa chiclete; Cor: 4146 (Gema) 

Confecção,  montagem e acabamento final, conforme vídeo aula. 
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Molde da sola interna do sapatinho (material 

em E.V.A , espessura de 5mm) 


