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Materiais e pontos utilizados 

 

Material: 

 

Agulha para crochê  n. 3 

Agulha de tapeceiro 

 

1 novelo fio amigurumi na cor 4094 (Cetim rosê) - Pele 

1 novelo fio amigurumi na cor 8176 (Off White) - Vestido 

1 novelo fio amigurumi na cor 1317 (Solar amarelo) - Vestido 

1 novelo fio amigurumi na cor 3334 (Tulipa vermelha) - Sapatilha e laço 

1 novelo fio amigurumi na cor 7564 (Porcelana) - Sapatilha e bolsa 

1 novelo fio amigurumi na cor 8001 (Branco) - Babado quadril 

1 novelo fio amigurumi na cor 8990 (Preto) - Cabelo 

Flores da bolsa: cores: 2194 (turquesa), 1289 (canário), 3131 (chiclete rosa), 3334 (tulipa verme-

lha) 5398 (musgo), 5741 (periquito verde). 

 

-1 bastão de cola quente (do mais grosso), para suporte do pescoço; 

-1 par de olhos com trava preto n0 11 

- 1 botão na cor de sua preferência 

-Enchimento de fibra siliconada; 

-Placa de EVA de 5mm para sola interna dos pés; 

 

 

PONTOS USADOS 

Corr.  – Correntinha; 

p.bxmo   -  Ponto baixíssimo; 

p.b   -  Ponto baixo; 

m.p.a  -   Meio ponto alto; 

p.a  -  Ponto alto; 

p.a.d  -  Ponto alto duplo; 

p.a.fj  -  Ponto alto fechado junto 
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CABEÇA 

Cor: 4094 (Cetim rosê)  

 

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 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. 

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 

2 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber


CABELO 

cor 8990 (Preto) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º - Dobre o trabalho ao meio 

 

 

 

 

 

2º - Conte 15 carreiras e colo-

que um marcador, para marcar 

o centro dos olhos 

 

3º - Conte 6 pontos para o lado 

esquerdo á partir do marcador e 

coloque o primeiro olho, conte 

mais 6 pontos para o lado direito 

á partir do marcador e coloque o 

segundo olho. 

 

3 
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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; 
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mechas 

 

 Inicie a primeira mecha fazendo  50 correntinhas, pule 2 corr. e na terceira inicie com 1 m.p.a e  

siga  fazendo 1 m.p.a para cada  correntinha. Chegando ao final da carreira, pule 1 ponto da carreira de 

base e feche com 1 p.bxmo.- (48 pontos) 

Inicie a próxima mecha da mesma forma que a anterior e sega por toda volta da touca, completando 30 

mechas 

franja 

Após finalizar a volta de 30 mechas, sem cortar o fio, continue com o trabalho iniciando 50 corr. pule du-

as e na terceira faça 1 m.p.a. Continue com  1 m.p.a para cada corr., finalize com 1 p.bxmo no ponto  de 

intervalo da mecha anterior. Conforme esquema   abaixo:  

FINALIZAÇÃO CABELO 

Costure a touca de cabelo na cabeça, com o 

fio deixado. 

Corte o fio e arremate 

Total de 7 mechas  
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Corte o fio e arremate. 

1 - Arrume todas as mechas no 

topo da cabeça. 
2 - Usando o fio da mesma cor 

dê a volta com o fio em torno do 

rabo e amarre. 

FINALIZAÇÃO CABELO -  Rabo de Cavalo 

1 - Arrume a franja da seguinte maneira: 2 mechas 

para o lado esquerdo e 2 mechas para o lado     

direito. Prenda com alfinetes. 

2 -  As três mechas centrais, serão presas com o 

cordão do laço 

2 - Costure as mechas laterais usando o fio da 

mesma cor. 

Corte o fio e arremate. 

Franja 
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1a Carreira: Inicie fazendo 34 correntinhas, feche 

na ponta inicial com 1 p.bxmo. Suba 1 corr. , faça 2 

p.b,  // 14 p.a // 3 p.b // 14 p.a // finalize a volta com 

1 p.b. 

2a Carreira: Siga fazendo da mesma forma que a 

carreira anterior. Suba 1 corr, 2 p.b // 14 p.a // 3 

p.b // 14 p.a // 1 p.b.  

3a Carreira (acabamento): Faça 1 p.bxmo por toda 

volta da carreira. Corte o fio, deixando um pedaço 

para fazer o meio do laço 

LAÇO 

cor 3334 (Tulipa vermelha)  

Cordão do laço 

 Inicie fazendo 100 correntinhas, pule uma e na segunda inicie fazendo 1 p.bxmo para cada correntinha. 

Corte o fio e arremate 

FINALIZAÇÃO DO LAÇO 

 Junte o laço com o cordão e prenda  com o fio deixado dando voltas em torno dos dois.  

Amarre o laço finalizado no rabo de cavalo 

prendendo as 3 mechas da franja junto. 
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PÉS 

Cor 7564 (Porcelana); 

Sola 

Inicie com 9 correntinhas 

1ª Carreira: Pule 2 correntinhas (essas correntinhas que pulou conta como p.b)  e inicie na terceira cor-

rentinha com 1 p.b, siga com 5 p.b sobre cada correntinha, na última faça 4 p.b, siga com mais 5 p.b, no 

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

2ª Carreira: Inicie com 1 aumento (2 p.b) //, siga com 1 p.b sobre 3 pontos da carreira de base //, 1 m.p.a 

sobre 3 pontos da carreira de base //, 4 aumentos (2 m.p.a para cada ponto . total de 8 m.p.a) //. 1 m.p.a 

sobre 3 pontos da carreira de base //, 1 p.b sobre 3 pontos da carreira de base //, 1 aumento (2.pb),-  

(total de 24 pontos); 

3ª Carreira: Inicie com 2 aumentos m.p.a (4 m.p.a) //, 1 m.p.a sobre 6 pontos da carreira de base //, 8 au-

mentos m.p.a (16 m.p.a) //, 1 m.p.a sobre 6 pontos da carreira de base //, 2 aumentos (4 m.p.a). -  (total 

de 36 pontos); 

4ª Carreira: Inicie com 1 aumento (2 m.p.a) //, 1 m.p.a //, 1 aumento (2 m.p.a) //, 1 m.p.a, siga mais com 6 

m.p.a //. Sobre a carreira de aumentos da base (16 pontos), faça da seguinte maneira: 1 aumento (2 

m.p.a), 1 p.m.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 pontos de aumento) siga contornando a carreira  com mais 6 m.p.a //, 1 au-

mento (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 (48 p.b), (total de 48 pontos); 

1a Carreira 2a Carreira 3a Carreira 

4a Carreira 5a Carreira 
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Acabamento da Sola 

Contorne toda a sola com 1 

p.bxmo pegando apenas a alça 

de fora do ponto da carreira de 

base, conforme fotos. 

Corte o fio e arremate. 

Lateral dos Pés 

Cor: 7563(Porcelana)  

Dobre o trabalho ao meio para 

marcar o início da primeira   

carreira  

1ª Carreira : Pegando a alça deixada inicie fazendo 1 p.b para cada ponto da carreira de base (48 p.b); 

2ª Carreira á 5ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (48 p.b); 

5 carreiras sem aumentos 
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Acabamento Lateral 

Cor: 7563(Porcelana)  

1a Carreira: Inicie o trabalho laçando o ponto na primeira   carreira. Puxe a laçada e feche acima da últi-

ma carreira e  finalize com 1 p.b 

Siga dessa forma por toda volta 

da lateral 

2a Carreira: Faça 1 p.b para   

cada ponto da base por toda  

volta da sapatilha. 

Corte o fio e arremate 

Finalizada 
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SAPATILHA 

Cor: 3334 (Tulipa vermelha) 

1ª Carreira: 1.pb sobre cada 

ponto da carreira de base.—

(48 pontos). 

1 -Dobre o trabalho ao meio. 

 

2 -Á partir do meio conte 10  pontos de cada lado totalizando 20 pon-

tos, coloque os marcadores 

2ª Carreira: 1 p.b sobre 13 pontos da carreira de base, 1 m.p.a, 1 diminuição (2.p.a.fj), 1 p.a, 1 diminuição 
(2.p.a.fj), 1 p.a, 1 diminuição (2.p.a.fj), 1 p.a, 1 diminuição (2.p.a.fj), 1 p.a, 1 diminuição (2.p.a.fj), 1 p.a, 1 
diminuição (2.p.a.fj), 1 p.a, 1 diminuição (2.p.a.fj), 1 m.p.a, 1 p.b sobre 13 pontos da base . Total de 7 di-
minuições, intervalos de 6 pontos altos (total 41 pontos); 

 

3ª Carreira: 1 p.b sobre 13 pontos da carreira de base, 1 m.p.a, 7 diminuições (2.p.a.fj), 1 m.pa, 1 p.b so-
bre 12 pontos da base, (total 34 pontos); 

 

4ª Carreira: 1 p.b pegando apenas uma alça (externa), sobre cada ponto da carreira de base. (34 pontos) 

2a Carreira 3a Carreira 4a Carreira (acabamento) 

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 
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Alça da Sapatilha 

Cor: 3334 (Tulipa vermelha) 

Dobre o trabalho ao meio. Á partir da dobra 

conte nove pontos, se preferir coloque   

marcadores. e inicie a carreira 

Primeira Sapatilha 

1o - No ponto com marcador 

inicie fazendo 18 p.b 

2o. - No final da carreira faça 16  corr. pule seis e na   sétima    

faça 1 p.bxmo. Siga contornando a alça e a carreira do calcanhar, 

fazendo o  acabamento de pontos baixíssimos. Corte o fio e       

arremate. 

Segunda Sapatilha 

Inicie fazendo 16 corr, pule seis e 

na sétima feche a alça com 1 

p.bxmo, siga fazendo ponto bai-

xíssimo até o final. 

Sem cortar o fio, pegue a alça e 

fecha com 1 p.b para iniciar a 

carreira do calcanhar 

Siga a carreira fazendo 18 p.b No final da carreira, faça 1 corr. e 

volte fazendo 1 p.bxmo para    

cada ponto até a base da alça. 

Corte o fio e arremate 
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Costure os botões 

PERNAS 

Cor: 4094 (Cetim rosê)  

*Dobre p trabalho no meio, para medir, e inicie pelo calcanhar. 

 
1ª Carreira: 1 p.b sobre 12 pontos da carreira de base, 1 m.p.a, 4 diminuições (2.p.a.fj), 1 m.p.a , 1 p.b 
sobre 12 pontos da base, (total 30 pontos); 

2ª Carreira: 1 p.b sobre 11 pontos da carreira de base, 4 diminuições (2.p.b), 1 p.b sobre 11 pontos da 
base, (total 26 pontos); 

3ª Carreira: 1 p.b sobre 10 pontos da carreira de base, 3 diminuições (2.p.b), 1 p.b sobre 10 pontos da 
base, (total 23 pontos); 

4ª Carreira: 1 p.b sobre 10 pontos da carreira de base, 2 diminuições (2.p.b), 1 p.b sobre 9 pontos da 
base, (total 21 pontos); 

5ª Carreira á 22ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (total 21 pontos); 

Total de 17 carreiras sem aumentos 
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BABADO 

Cor: 8001 (Branco)  

 

Inicie pegando a alça externa do ponto da carreira de base com 1 p.b, suba 2 corr., no mesmo ponto 2 

p.a, pule 1 ponto da base, no ponto seguinte inicie novamente 1 p.b, suba 2 corr. E no mesmo ponto   

base 2 p.a. Siga dessa forma até o final da carreira. 

Finalizadas 

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

13 

https://youtu.be/NHnrtf2e-CM


QUADRIL 

Cor: 1317 (Amarelo solar)  

 

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. 

 

1ª Carreira: Continue iniciando 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, 

total (48 pontos). 

2ª Carreira: Sem fechar a carreira inicie com 1 p.b para cada ponto da carreira de base (total de 48      

pontos) 

3ª Carreira á 12ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (total de 48 pontos); 

13ª Carreira: Pegando apenas a alça da frente (de fora) do ponto da base inicie com 1 p.b para cada   

ponto da  carreira de base (total de 48 pontos); 

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 
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SAIA 

Cor: 1317 (Solar amarelo)  

Cor: 8176 (Off White) 

 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

1ª Carreira: Pegando apenas a alça da frente do ponto de base, inicie da seguinte maneira: 1 aumento de  

3 p.b (os 3 pontos no mesmo ponto da base), //  2 p.b // 1 aumento (3 p.b) //  2 p.b // ... Siga  com 

essa sequência por toda volta da carreira. -  (total de 80 pontos). 

2ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. -  (80 pontos) 

*Cor 8176 (Off white) 

3ª Carreira á 5ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. Três carreiras sem aumentos. - 

(80 pontos). 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

6ª Carreira á 8ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. Três carreiras sem aumentos. - 

(80 pontos). 

*Cor 8176 (Off white) 

9ª Carreira á 11ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. Três carreiras sem aumentos. 

- (80 pontos). 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

12ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. - (80 pontos). 

 

Primeira parte da saia finalizada 
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Babado 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

1ª Carreira: Inicie a primeira carreira pegando apenas a alça da frente (externa) do ponto da base,       

fazendo 1 p.b para cada ponto da base.- (80 pontos):  

2ª Carreira: Inicie a segunda carreira, fazendo da seguinte maneira:  

1 aumento de 3 p.b (os 3 pontos no mesmo ponto da base), //  2 p.b // 1 aumento (3 p.b) //  2 p.b // ...  

Siga  com essa sequência por toda volta da carreira. -  (total de 145 pontos). 

 

 

*Cor 8176 (Off white) 

3ª Carreira: Inicie a terceira, fazendo da seguinte maneira:  

2 p.b //  

1 aumento de 2 p.b (os 2 pontos no mesmo ponto da base), //  

1 p.b //  

1 aumento de 2 p.b (os 2 pontos no mesmo ponto da base), // 

2 p.b // ... Siga  com essa sequência por toda volta da carreira. -  (total de 190 pontos). 

4ª Carreira e 5ª Carreira : Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. - (total de 190 pontos). 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

6ª Carreira e 8ª Carreira : Faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base. - (total de 190 pontos). 
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CORPO 

Cor: 1317 (Solar amarelo)  

Cor: 8176 (Off White) 

 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

1ª Carreira:   Inicie a carreira pegando a alça deixada no cós da saia, fazendo 1 p.b para cada ponto da 

base - (total 48 pontos) 

*Cor 8176 (Off white) 

2ª Carreira:   1 p.b para cada ponto da carreira de base – (total de 48 pontos). 

3ª Carreira á 4ª Carreira :   Inicie fazendo 6 p.b, 1 diminuição (2p.b) // 6 p.b, 1 diminuição (2p.b)// ... siga    

dessa forma por toda volta da carreira. – (total de 42 pontos). 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

5ª Carreira á 7ª Carreira :   Faça 1 p.b  para cada ponto da base. - (total de 42 pontos). 

*Cor 8176 (Off white) 

8ª Carreira á 10ª Carreira :   Faça 1 p.b  para cada ponto da base. - (total de 42 pontos). 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

11ª Carreira e 12ª Carreira :   Faça 1 p.b  para cada ponto da base. - (total de 42 pontos). 

 

 

Ombros 

Cor: 4094 (Cetim rosê)  

1ª Carreira: Pegando apenas a alça de dentro do ponto da base, inicie a carreira fazendo 1 p.b para ca-

da ponto da base. -     (42 pontos) 

2ª Carreira: 5 p.b // 1 diminuição (2p.b) // ...siga com essa sequência por toda volta da carreira . -   

(36 pontos). 

3ª Carreira: 4 p.b // 1 diminuição (2p.b) // ...siga com essa sequência por toda volta da carreira . -   

(30 pontos). 

4ª Carreira: 3 p.b // 1 diminuição (2p.b) // ...siga com essa sequência por toda volta da carreira . -   

(24 pontos). 

5ª Carreira: 2 p.b // 1 diminuição (2p.b) // ...siga com essa sequência por toda volta da carreira . -   

(36 pontos). 
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Ombros 

Pescoço 

Cor: 4094 (Cetim rosê)  

 

1ª Carreira á 3ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da base. - (18 pontos); 

3 carreiras sem aumentos. 

Coloque a haste de 

cola de        silicone 

para sustentar o pes-

coço e complete 

com enchimento 

acrílico até que fique 

bem firma. 

Deixe um tamanho 

que pegue quase  

todo a altura da    

cabeça. 
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BRAÇOS 

Cor: 4094 (Cetim rosê); Cor: 1317 (Solar amarelo) 

 

*Cor 4094 (Cetim rosê) 

1ª Carreira: Inicie com anel mágico e 6 p.b (contando com a correntinha); 

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

3ª Carreira: 1 aumento (2 p.b) // 1 p.b, 1 aumento (2 p.b) //1 p.b // ... Siga dessa forma por toda volta da 

carreira. – (total de 18 pontos); 

4ª Carreira: 1 aumento (2 p.b) // 2 p.b, 1 aumento (2 p.b) // 2 p.b // ... Siga dessa forma por toda volta da 

carreira. - (total de 24 pontos); 

5ª Carreira á 8ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base – (total 24 pontos); 

Total de 4 carreira sem aumentos. 

9ª Carreira: 1 diminuição (2 p.b) //  2 p.b // 1 diminuição (2 p.b) // 2 p.b // ... Siga fazendo essa sequência 

por toda volta da carreira.  – (total de 18 pontos); 

10ª e 11ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base – (total 18 pontos); 

Total de 2 carreiras sem aumentos. 

12ª Carreira: 1 diminuição (2 p.b) //  2 p.b // 1 diminuição (2 p.b) // 2 p.b // ... Finaliza com 1 diminuição. 

Siga essa sequência por toda volta da carreira. – (total de 13 pontos); 

 

 

 

13ª Carreira á 26ª Carreira: , faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base – (total 13 pontos); 

Total de 14 carreiras sem aumentos 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

27ª Carreira: Pegando apenas a alça de trás (interna) do ponto 

da base, faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base – 

(total 13 pontos); Corte o fio e arremate 

 *Cor 4094 (Cetim rosê) 

28ª Carreira: Pegando apenas a alça de trás (interna) do ponto 

da base, faça 1 p.b para cada ponto da carreira de base – 

(total 13 pontos); Corte o fio deixando uns 35 cm para costurar 
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BRAÇOS 

Cor: 8176 (Off white)  

Cor: 1317 (Solar amarelo) 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

1ª Carreira :   Faça 1 aumento de 2 p.b // 1 p.b  // 1 aumento (2p.b) // 1 p.b // ...Siga dessa forma por toda 

volta. - ( total de 20 pontos ). 

2ª Carreira a 3ª Carreira  :   Faça 1 p.b para cada ponto da base, por toda volta da carreira. -                

( 20 pontos). 

*Cor 8176 (Off white) 

4ª Carreira e 5ª Carreira  :   Faça 1 p.b para cada ponto da base, por toda volta da carreira. -                

( 20 pontos). 

6ª Carreira  :   Faça 1 p.b para cada ponto da base, por toda volta da carreira. -  (20 pontos). 

*Cor 1317 (Solar amarelo) 

1ª Carreira :   Faça 1 aumento de 2 p.b // 1 p.b  // 1 aumento (2p.b) // 1 p.b // ...Siga dessa forma por toda 

volta. - ( total de 30 pontos ). 

Corte o fio e arremate. 

Para iniciar a manga comece pela carreira 

de alça deixada na cor pele. Ou seja, na 14a 

carreira. 

Faça da mesma forma o segundo braço 

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 
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FINALIZAÇÕES - Costura dos braços 

 

1º - Costure o braços pegando 

apenas as alças de dentro,  

usando o fio deixado com a    

agulha de tapeceiro. 

2º -Posicione o braço na lateral 

do corpo alinhando com a    

perna. 

3º -Continue costurando por 

toda volta do braço. 

Corte o fio e arremate. 

Costura finalizada 

FINALIZAÇÕES - Decote 

Cor: 1317 (Solar amarelo) 

 

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 

Na alça deixada entre o ombro e o decote, inicie a carreira de acabamento com 1 p.b por toda volta.  

Corte o fio e arremate 

21 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber


Corpo Finalizado 

FINALIZAÇÕES  

 
Posicione a cabeça com o pescoço Com o fio deixado, inicie a costura 

Siga costurando por toda volta do  

pescoço. Caso preciso preencha com 

um pouco mais de enchimento 
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DIMENSSÕES: 

Altura: 14 cm 

Largura: 26 cm 

Comprimento: 42 cm 

Peso: 540 gr 

BOLSA  

Cor: 7563(Porcelana)  

1º Carreira - Faça 22 correntinhas, pule 2 (duas) e na terceira, inicie fazendo 1 p.b para cada ponto      

(19 p.b).  Chegando na última correntinha, faça 1 aumento de 4 p.b, siga contornado e no final da 

carreira (19 p.b) faça 1 aumento de 2 p.b. -  (total de 44 pontos) 

2º Carreira - Faça 1 p.b para cada ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

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

ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 
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4º Carreira - Faça 1 p.b para cada ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

5º Carreira - Pegando apenas a alça de trás do ponto da base, inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada 

ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

6º Carreira - Faça 1 p.b para cada ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

7º Carreira - Pegando apenas a alça de trás do ponto da base, inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada 

ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

8º Carreira - Faça 1 p.b para cada ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

9º Carreira - Pegando apenas a alça de trás do ponto da base, inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada 

ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

10º Carreira - Faça 1 p.b para cada ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

11º Carreira - Pegando apenas a alça de trás do ponto da base, inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada 

ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

 

12º Carreira - Pegando apenas a alça de trás do ponto da 

base, inicie a carreira fazendo 1 ponto alto (p.a)  para cada 

ponto da base contornando a carreira. - (44 pontos); 

13º Carreira - Faça 1 ponto alto (p.a)  para cada ponto da  

base contornando a carreira. - (44 pontos); 

 

14º Carreira - Faça 3 corr, // 1 

p.a // 1 corr.// pule 1 ponto da 

base // 2 p.a // 1 corr. // pule 1 

ponto da base // ... Siga dessa 

forma por toda volta da  carrei-

15º Carreira - Acabamento- Faça 1 p.b para cada ponto da base, por 

toda volta da carreira. - (44 pontos) 
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Sem cortar o fio, faça 60 correntinhas, pule 6 (seis) e na sétima feche com 1 p.bxmo. Siga fazendo 1 

p.bxmo por toda alça .  - (total de 54 pontos). 

Corte o fio e arremate. 

Alça  

Cor: 7563(Porcelana)  

Finalizações da bolsa 

Costure o botão na outra lateral da bolsa, usando o fio da mesma cor. 

Corte o fio e arremate 
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FLORES 

Cor: 1289 (Canário)  

Cor: 3131 (Chiclete rosa) 

Cor: 3334 (Tulipa vermelha) 

Cor: 2194 (Turquesa) 

 

As cores são apenas sugestões. 

Faça um anel mágico e 3 correntinha. Em seguida 2 p.a // 

2 corr. // feche com 1 p.bxmo . Inicie a segunda pétala da 

mesma forma : 2 corr.// 2 p.a // 2 corr. // feche com 1 

p.bxmo. 

Siga da mesma forma fazendo as 5 pétalas.  

Faça 4 flores coloridas 

FOLHAS 

Cor: 5398 (Musgo) 

Cor: 5741 (Periquito verde) 

Faça 3 correntinhas Faça 3 p.a na primeira 

correntinha. 

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 

Faça mais 3                

correntinhas 

Na base da correntinha, 

faça 3 p.a. 
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Faça um cordão de 90 correntinhas. Corte o fio e arremate. 

Use contas para colocar nas pontas do cordão 

Fecha na base da primeira aba 

com 1 p.bxmo 

Dê um nó com os dois fios Corte o excesso. 

 

Faça a outra folha verde musgo da mesma forma 

 

Usando a cola de silicone cole 

as flores e as folhas na bolsa. 

Se preferir podem ser         

costuradas. 

 

FINALIZAÇÃO - Bolsa 

 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber


Espero que tenha gostado! 

Beijos 

 

Alê Budoya 

BARROCA Ateliê 

Crochê designer Alê Budoya 

 

Whatsapp: (19) 98914.2263 ou link: https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5519989142663 

 

E-mail: barroca.atelie@gmail.com; 

             contato@barrocaatelie.com 

Instagram: https://www.instagram.com/barroca.atelie/ 

Youtube: https://bit.ly/2ksRX3b 

Whatsapp:  

 

www.barrocaatelie.com 
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Molde da sola interna do sapatinho (material 

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