
Robob por Elá Camarena

Material:
Pingouin Bella – 1 bola (150 g) na cor New Gray (1815), 

Sobras nas cores Crinson (2393), Branco (002) e Cana (622)

Agulhas para crochê Pingouin 2,50 mm.

Agulha de tapeçaria para os acabamentos

Agulha que passe pelas contas

2 mini botões para os olhos

Fibra siliconada para o enchimento

12 contas

3 cm de zíper de metal

plástico para dar sustentação às bases

Pontos empregados e abreviaturas:

carr. = carreira

corr. = correntinha

p. = ponto

p.bx.= ponto baixíssimo

p.b.= ponto baixo

aum. = aumento = 2 p.b. no mesmo p. de base

dim. = diminuição = 2 p.b. fechados juntos
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Execução:
Nota: para facilitar coloque marcadores no início de cada carr.

Cilindro menor (para pernas e braços): Faça 8 iguais.

Com Pingouin Bella na cor New Gray faça um anel corrediço e trabalhe circular (1 corr. 
para subir e feche com p.bx.) do seguinte modo:

1ª carr.: 6 p.b. no anel

2ª carr.: 1 aum. em cada p. de base (12 p.)

3ª carr.:*1 p.b., 1 aum.* (18 p.)

4ª carr.: *1 p.b. nos próximos 2 p. de base, 1 aum.* (24 p.)

Corte 16 círculos de plástico na medida dessa base de crochê, fure o centro e separe.

5ª carr.: Continue em p.b. pegando por trás dos p. de base

6ª a 15ª carr.: em p.b.

Insira o papel cartão na base e recheie com o plumante, cubra com outro círculo e siga do 
seguinte modo:

16ª carr.: em p.b. pegando por trás dos p. de base *1 p.b. nos próximos 2 p. de base, 1 
dim.* (18 p.)

17ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (12 p.)

18ª carr.: em p.b. pegando 2 p. juntos (6 p.)

Arremate, passe o fio pelos últimos 6 p. e puxe para franzir.

Faça mais 7 peças iguais a essa.

Mãos: faça um anel corrediço e trabalhe um círculo igual à base do cilindro anterior

Corte 1 círculo de papel cartão ou plástico na medida dessa base de crochê, fure o centro e 
separe.
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5ª carr.: Continue em p.b. pegando por trás dos p. de base

6ª a 10ª carr.: em p.b.

Separe o trabalho em duas partes, 6 p. para o polegar e 12 p. para os outros dedos.e 
trabalhe separadamente 3 carr. em p.b. e feche com 1 carr. de p.b..

16ª carr.: em p.b. pegando por trás dos p. de base *1 p.b., 1 dim.* (12 p.)

17ª carr.: em p.b. pegando 2 p. juntos (6 p.)

Arremate, passe o fio pelos últimos 6 p. e puxe para franzir.

Faça mais 7 peças iguais a essa.

Pés (faça 2): 
Faça 6 corr. e continue seguindo o gráfico da base por 5 carr., fazendo os aumentos 
necessários. Não corte o fio. Usando essa base como molde corte no plástico, 4 reforços e 
fure o centro. Continue o trabalho fazendo 1 carr. em p.b. pegando por trás dos p. de base. 
Trabalhe mais 5 carr. em p.b.. Insira o reforço na base, recheie com o plumante, cubra com 
outro reforço e continue o trabalho, pegando em p.b. por trás dos p. de base e fazendo as 
diminuições de acordo com o gráfico da base, onde foram feitos os aumentos agora serão 
feitas as diminuições. Una com a ajuda da agulha de tapeçaria.

Cabeça: 

Faça 8 corr. e continue seguindo o gráfico da base por 7 carr., fazendo os aumentos 
necessários. Não corte o fio. Usando essa base como molde corte no plástico, 2 reforços 
e fure o centro. Continue o trabalho fazendo 1 carr. em p.b. pegando por trás dos p. de 
base. Trabalhe mais 10 carr. em p.b.. Insira o reforço na base, recheie com o plumante, 
cubra com outro reforço e continue o trabalho, pegando em p.b. por trás dos p. de base 
e fazendo as diminuições de acordo com o gráfico da base, onde foram feitos os aumentos 
agora serão feitas as diminuições. Una com a ajuda da agulha de tapeçaria.
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Boca:
Com a cor Crinson, faça uma correntinha com o comprimento do contorno do zíper, 
trabalhe uma carr. em p.b. e arremate. Prenda o zíper no rosto e o contorno em volta, 
formando a boca.

Olhos: 
Com a cor branca faça um anel corrediço e trabalhe circular do seguinte modo:

1ª carr.: 6 p.b. no anel

2ª carr.: 1 aum. em cada p. de base (12 p.)

Trabalhe 2 carr. em p.b., encha com o plumante e siga diminuindo de acordo com os 
aumentos que foram feitos, para formar uma bolinha, passe o fio pelos pontos e puxe para 
franzir, deixando o fio para depois prender no rosto.

Com a cor Cana faça metade de uma bolinha para formar a pálpebra.

Monte os olhos inserindo o olho na pálpebra, prendendo o mini botão e prendendo-os no 
rosto.

Corpo: 
Faça 10 corr. e continue seguindo o gráfico da base por 8 carr., fazendo os aumentos 
necessários. Não corte o fio. Usando essa base como molde corte, no plástico, 2 reforços 
e fure o centro. Continue o trabalho fazendo 1 carr. em p.b. pegando por trás dos p. de 
base. Trabalhe mais 24 carr. em p.b.. Insira o reforço na base, recheie com o plumante, 
cubra com outro reforço e continue o trabalho, pegando em p.b. por trás dos p. de base 
e fazendo as diminuições de acordo com o gráfico da base, onde foram feitos os aumentos 
agora serão feitas as diminuições. Una com a ajuda da agulha de tapeçaria.
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Engrenagens:
Com a cor Cana faça um anel corrediço e trabalhe circular do seguinte modo:

1ª carr.: 6 p.b. no anel

2ª carr.: 1 aum. em cada p. de base (12 p.)

3ª carr.:* 1 p.b., 1 aum. * (18 p.)

4ª carr.: *1 p.b., 3 corr., 1 p.b. no próximo p. de base*

Arremate.

Com a cor Crinson faça um anel corrediço e trabalhe circular do seguinte modo:

1ª carr.: 6 p.b. no anel

2ª carr.: 1 aum. em cada p. de base (12 p.)

3ª carr.: *1 p.b., 1 aum. * (18 p.)

4ª carr.: *1 p.b. em cada um dos próximos 2 p. de base, 1 aum.* (24 p.)

4ª carr.: *1 p.b., 3 corr., 1 p.b. no próximo p. de base*

Arremate.

Prenda as engrenagens no corpo do robô.
Prenda a cabeça ao corpo.

Com um fio de Bella na cor New Gray e a agulha que passe pelas contas monte o robô 
seguindo o esquema, prendendo as peças e terminando com um nó escondendo-o na 
parte interna.
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