
Coelhinho em crochê por Cleide Maximo para Ateliê Pingouin

Material:
Pingouin Bambino – 1 novelos (100g) na cor branca (002)

Pingouin Balloon – 1 novelo (100g) na cor Naranja (1208) e 1 novelo (100g) na cor Lime 
Green (7687)

Agulhas para crochê Pingouin de 3,00mm e 4,00mm

Plumante para o enchimento

Agulha para tapeçaria para costuras e acabamentos

Pontos empregados e abreviaturas:

carr. = carreira

corr. = correntinha

p. = ponto

p.b.= ponto baixo

Execução:
Com Pingouin Bambino na cor branca e ag. 3,00mm, trabalhe em p.b. acompanhando o 
esquema. Trabalhe 1 carr. em p.b. ao redor da peça. Faça outra parte igual.

Uma as duas partes com uma costura com pontos invisíveis deixando uma abertura para 
colocar o enchimento. Recheie o coelho com o plumante e feche a abertura.

Com Pingouin Balloon na cor Naranja e ag. 4,00mm faça uma carr. em p.b. ao redor de 
todo o coelho e borde a divisão das orelhas seguindo o modelo.

Laço: 
Com Pingouin Balloon na cor Naranja faça 40 corr. de base e trabalhe em carr. de ida e 
volta. em p.b. alternando 1 carr. em Naranja e 1 carr. em Lime Green, pegando no espaço 
entre os p.b. da carr. anterior, 1 carr. em Naranja pegando no p.b. da carr. anterior 1 carr. 
em Lime Green, pegando no espaço entre os p.b. da carr. anterior, termine com uma carr. 
em Naranja pegando no p.b. da carr. anterior.



Coelhinho em crochê por Cleide Maximo para Ateliê Pingouin

Una as extremidades com pontos invisíveis. Deixe a costura no centro da parte de trás, 
junte as duas partes, franzindo e prendendo com a cor Naranja para dar formato ao laço. 
Prenda no pescoço do coelho com pontinhos. Borde o olho com sobras de fi o preto, 
vermelho ou o próprio Pingouin Balloon na cor Naranja


