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Bolinhas de Natal 
Por Miriam Nakutis para Ateliê Pingouin 

 

    
 
Material: Pingouin Família 
1 novelo (40g) de cada uma das seguintes cores: 
Cru (004) 
Bege (705) 
Groselha (9349) 
Gramado (8649) 
Relva (617) 
ag. para crochê Pingouin de 2,0 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 
contas, miçangas e fitas para enfeitar; 
linha e agulha para bordar; 
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 
Varie as cores e tamanhos. Borde com contas, miçangas ou fitas a seu gosto. 
 
Tamanho maior: Com a cor escolhida faça um anel mágico e trabalhe: 
1ª carr.: 6 p.b. no anel 
2ª carr.: 1 aum. em cada 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 à 16ª carr.: em p.b. (48 p.) 
17ª carr.: *6 p.b., 1 dim.* (42 p.) 
18ª carr.: *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
19ª carr.: *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
20ª carr.: *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
21ª carr.: *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
Coloque o enchimento. 
22ª carr.: *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
23ª carr.: dim. em todos os pontos. 
Faça a argola para pendurar com 12 correntinhas e prendendo com 1 p.bx.. 
Arremate. 
Para fazer tamanhos menores basta diminuir o número de carreiras. 
 


