
Estojinho com bombons Liu Tasca para Pingouin Team

Material:
Fios Pingouin  Bella Arte nº 702 – 2

Fios Pingouin Bella nº 1352

Agulhas 3,5 e 2,5

Olhos de segurança 6mm e mini focinho

1 ziper

Agulha de tapeceiro/ bordado

Arame para artesanato

Enchimento

Base do estojo ( Agulha 3,5 e fio Pingouin Bella Arte 702 )
Carr. 1 - Fazer 46 correntes, seguir fazendo cochê linear, tecer 45 pb na primeira carreira, 
virar o trabalho.

Carr. 2-30 – Trabalhar 45pb em todas as carreiras

Deixe a agulha e linha no trabalho, não arremate.

Montagem:
Cortar o zíper no tamanho desejado, costurar onde o zíper começa e costurar na sobra 
para não escapar. Marcar ½ cm, em toda a lateral do zíper, nos dois lados, com uma caneta. 
Fazer pespontos com a linha que será usada para o estojo, faça em toda a volta.

Dobrar o quadrado do estojo medindo para ficar centralizado as pontas, deixar 5cm numa 
ponta e a medida de 4pb na outra ponta, para começar costurar o zíper, faça 4 pb na ponta 
onde deixou a linha e comece prender o zíper passando a agulha pelo primeiro pesponto 
fazendo pb de união como trabalho e os pespontos, cada pesponto corresponde a 1 pb 
feito, vá até onde deixou marcado os 5cm restantes do estojo, esse espaço ficará sem usar 
para anexar a cabeça depois. Vire e siga pegando os pespontos com pb para terminar de 
unir o zíper ao estojo.
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Depois de feito toda a volta, ficará nas pontas faltando completar com carr. de pb para 
fechar o estojo por completo, você poderá fazer isso no início antes de começar prender o 
zíper, começando de um lado com os 4pb e vira, faça mais 4pb e vira e mais 4pb e seguir 
nos pespontos prendendo o zíper, na outra ponta poderá fazer a mesma sequência virando 
o trabalho, que no tamanho de 5cm deu em torno de 12pb, faça 3 carreiras e siga pelo 
outro lado prendendo o zíper,

ou simplesmente deixe para depois que prender o zíper fazer essas carreiras que faltam 
para fechar o estojo. Depois é só fazer pb nas pontas para fechar e estará pronto seu estojo.

Cabeça da coelha 
( Agulha 3,5 e fio Pingouin Bella Arte 702 )

Carr.1 – Anel mágico de 6 pb (6)

Carr.2 – Aumento em todos os pb (12)

Carr.3 – 1 pb, 1 aum – 6x (18)

Carr.4 – 2 pb, 1 aum – 6x (24)

Carr.5 – 3 pb, 1 aum – 6x (30)

Carr.6 – 4 pb, 1 aum – 6x (36)

Carr.7 – 5 pb, 1 aum – 6x (42)

Carr. 8-11 – 42 pb em toda a volta (42)

Carr.12 – 5 pb, 1 dim – 6x (36)

Carr.13 – 4 pb, 1 dim – 6x (30)

Carr.14 – 3 pb, 1 dim – 6x (24)

Carr.15 – 2 pb, 1 dim – 6x (18)

Carr.16 – 1 pb, 1 dim – 6x (12)

Carr.17 – 6 dim (6)
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Arremate com agulha de tapeceiro, deixando uma linha para costurar.

Olhos colocar entre as carreiras 11 e 12, com distância de 6 furos, ou 5 pb entre eles.

Focinho colocar  centralizado com os olhos entre carreiras 9 e 10.

Faixinha do cabelo com fio Bella 1352 e agulha 2,5 – flor de 6 pétalas e tiara com 30 
correntes e fazer 29 pb, depois arrematar e costurar pontas na cabeça. Acabamento com 
flor de 6 pétalas e meia pérola no miolo da flor.

Arremate com agulha de tapeceiro, deixando uma linha para costurar.

Patas 2x 
( Agulha 3,5 e fio Pingouin Bella Arte 702 e Fio Pingouin Bella Arte 2 )

Cor 2 - branco

Carr.1 – Anel mágico de 6 pb (6)

Carr.2 – Aumento em todos os pb (12)

Carr.3-4 – 12 pb em toda a volta (12)

Trocar para a cor 702 – Bege

Carr.5-7 – 12 pb em toda a volta (12)

Carr.8 – 4pb, 1dim – 2x (10)

Carr.9-11 – 10 pb em toda a volta (10)

Coloque um pouco de enchimento na ponta até onde troca a cor e deixe aberto com um 
fio longo para costurar.
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Orelhas 2x 
( Agulha 3,5 e fio Pingouin Bella Arte 702 e Fio Pingouin Bella Arte 2 )

Carr.1 – Anel mágico de 6 pb (6)

Carr.2 – Aumento em todos os pb (12)

Carr.3-4  – 1 pb, 1 aum – 6x (18)

Trocar para a cor 702 – bege

Carr.5-6 – 18 pb em toda a volta (18)

Carr.7 – 4pb, 1 dim – 3x (15)

Carr. 8-9 – 15 pb em toda a volta (15)

Carr.10 – 3pb, 1 dim (3x) (12)

Carr.11-12 – 12pb em toda a volta (12)

Carr.13 – 2pb, 1 dim – 3x (9)

Carr.14 – 9 pb em toda a volta

Não há necessidade de colocar enchimento nas orelhas, porque vamos utilizar um arame 
fino de artesanato dobrado ao meio( tamanho da orelha) para colocar dentro e fazer a 
dobra nela. Deixe aberto com um fio longo para costurar.

Depois do estojo costurado, anexar as orelhas na cabeça e reservar. Costurar as duas patas 
no estojo e por último costurar a cabeça por cima das patas, cuidando para a costura ficar 
por dentro do estojo. Pronto!!! Seu estojo está pronto para fazer sucesso na Páscoa.

Você também poderá usar sua criatividade e fazer outros bichinhos utilizando a base da 
receita. Quando fizer este padrão, não deixe de marcar #fiospingouin para que possamos 
ver seu trabalho!

Copyright: Você pode fazer o estojo e vender as peças prontas, mas não 
pode vender o padrão, pois o mesmo é gratuito. Nunca esqueça de dar 
os créditos do padrão para Liuane Tasca e Pingouin Fios
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Montagem do zíper


