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Enfeitinhos de Natal 
 

Por Lucélia Machado para Ateliê Pingouin 
 

 
 
Material: Pingouin Bella Arte 
1 novelo (100g) de cada uma das seguintes cores: 
Steal (1819) 
Lago Mix (9172) 
Ipê (204) 
Tomate (314) 
Branco (002) 
Sobras de fio preto para bordar 
 
ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 
fibra para enchimento 
 
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s) 
aum. = aumento = 2 p.b. no mesmo p. de base 
carr. = carreira(s) 
corr. = correntinha(s) 
dim. = diminuição = 2 p.b. fechados juntos 
p. = ponto(s) 
p.a. = p. alto 
p.b. = p. baixo 
p.bx. = p. baixíssimo 
trab. = trabalhe 
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Execução 
 
Estrela: Com a cor Steal faça 2 peças iguais: 
 
1ª carr.: anel mágico e 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª carr.: aum. em todos os p. (24 p.) 
4ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
5ª carr.: *8 p.b., 1 aum.* (40 p.) 
Pontas: trabalhe separadamente em carreiras de ida e volta 
1ª carr.: 8 p.b., vire o trabalho 
Siga em p.b. pulando o 1º p. da carreira e deixando o último p. sem fazer até obter 
1 ponto. Arremate e corte o fio. 
Faça mais 4 pontas do mesmo modo. Faça a outra parte igual. 
Junte avesso contra avesso e una com 1 carreira de p.b. ao redor da estrela, 
colocando o enchimento antes de fechar. Ao final faça 16 correntinhas e prenda 
com p.bx. para formar a alcinha. 
 
Saquinho para presente: com a cor Lago Mix faça um anel mágico e trabalhe: 
1ª carr.: 8 p.b. no anel (8 p.) 
2ª carr.: aum. em todos os p. (16 p.) 
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (32 p.) 
5ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (40 p.) 
6ª carr.: p.b. pegando apenas pela alça de trás 
7ª à 19ª carr.: em p.b. (40 p.) 
20ª carr.: 4 p.b., 1 aum. (48 p.) 
21ª carr.: em p.b. (48 p.) 
Arremate. Faça um cordão de 70 cm de correntinhas e passe entre os pontos para 
franzir. Coloque o enchimento antes de fechar. 
 
Sino: com a cor Ipê faça um anel mágico e trabalhe: 
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
6ª carr.: *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
7ª à 16ª carr.: em p.b. (36 p.) 
17ª carr.: *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
18ª carr.: *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
19ª carr.: *7 p.b., 1 aum.* (54 p.) 
20ª carr.: em p.b. (54 p.) 
21ª carr.: p.bx. em toda a volta 
Arremate. 
Com sobras de fio preto borde os olhos e a boca. 
Faça o lacinho com a cor Tomate: 
1ª carr.: anel mágico e trabalhe 3 corr., 3 p.a., 3 corr., 1 p.bx., 3 corr., 3 p.a., 
3 corr., 1 p.bx. 
Puxe o fio, arremate e enrole-o na parte central para franzir. Pregue-o no sino. 
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Faça um círculo para fechar o sino: 
1ª carr.: anel mágico, 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª carr.: *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
6ª carr.: *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
7ª carr.: *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
8ª carr.: *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
9ª carr.: p.bx. em toda a volta 
 
Coloque o enchimento no sino e una as 2 partes com 1 carreira de p.b.. 
 
Coração: com a cor Branco ou Tomate faça um anel mágico e trabalhe: 
1ª carr.: 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª carr.: aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª carr.: *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª carr.: *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª e 6ª carr.: em p.b. (24 p.) 
Arremate e faça outra parte igual. 
7ª carr.: junte as 2 partes fazendo p.b. em toda a volta (48 p.) 
8ª à 10ª carr.: em p.b. (48 p.) 
11ª carr.: *10 p.b., 1 dim.* (44 p.) 
12ª carr.: *9 p.b., 1 dim.* (40 p.) 
13ª carr.: *8 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
14ª carr.: *7 p.b., 1 dim.* (32 p.) 
15ª carr.: em p.b. (32 p.) 
16ª carr.: *6 p.b., 1 dim.* (28 p.) 
17ª carr.: *5 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
18ª carr.: *4 p.b., 1 dim.* (20 p.) 
19ª carr.: *3 p.b., 1 dim.* (16 p.) 
20ª carr.: *2 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
Coloque o recheio. 
21ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (8 p.) 
Feche com a agulha de tapeceiro e arremate. 
Faça a alcinha com 16 correntinhas e fechando com 1 p.bx.. 
Borde as estrelinhas com fio contrastante. 
 


