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Boneca Isa 
 

Por Rosely Biolada para Ateliê Pingouin 
 

 
 

Material: 
Pingouin Balloon Amigo: 1 nov. (50g) nas cores: Itaparica (5208) e 
Red Night (5362); 
Pingouin Balloon: 1 nov. (100g) na cor Dark Jeans (9510) 
Pingouin Bella Fashion: 1 nov. (150g) na cor Mandarim (210) e na 
cor Preto (100) 
Pingouin New Pérola: 1 nov. (100g) na cor Preto (100) 
ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm e ag. de tricô Pingouin de 3,5 mm; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; 
pares de olhos de segurança; 
2 botõezinhos; 
fibra para enchimento; 
1 bastão de cola quente para usar como suporte para a cabeça. 
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Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; 
carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); dim.= diminuição(s)= 2 p. fechados 
juntos; m. = meia; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.a. = p. alto; p.b. = p. baixo; 
p. bx. = p. baixíssimo; t. = tricô; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 
barra 1/1 = *1t., 1m.* 
P. de leques: 
1ª carr.: (1p.a., 2 corr., 1p.a.) em cada p. de base 
2ª carr.: (2 p.a., 2 corr., 2 p.a.) em cada espaço de 2 corr. da carr. anterior 
Repetir a carr. 2 até o comprimento desejado. 
  
Execução 
  
Cabeça e corpo: 
Iniciando pela cabeça com a cor Itaparica e ag. de crochê 2,5mm trabalhe: 
1ª) anel mágico, 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
6ª) *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
7ª – 14ª) em p.b. (36 p.) 
Coloque os olhos entre a 9ª e a 10ª carr. com 4 p. de distância entre eles. 
Dica: conte os pontos antes de colocar os olhos. 
15ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
16ª) em p.b. (30 p.) 
17ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
18ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
19ª) em p.b. (18 p.) 
20ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
Coloque enchimento e o bastão de silicone. 
21ª – 24ª) em p.b. (12 p.) 
Coloque enchimento. 
25ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
26ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
27ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
Coloque enchimento e deixe o pescoço bem durinho. 
28ª) em p.b. (30 p.) 
29ª) *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
Coloque enchimento. 
30ª – 32ª) em p.b. (36 p.) 
33ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
34ª – 36ª) em p.b. (30 p.) 
37ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
38ª – 41ª) em p.b. (24 p.) 
42ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
Coloque enchimento. 
43ª) em p.b. (30 p.) 
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44ª) *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
45ª e 46ª) em p.b. (36 p.) 
47ª) *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
48ª e 49ª) em p.b. (42 p.) 
Coloque enchimento. 
50ª) *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
51ª e 52ª) em p.b. (48 p.) 
53ª) *7 p.b., 1 aum.* (54 p.) 
54ª e 55ª) em p.b. (54 p.) 
56ª) *8 p.b., 1 aum.* (60 p.) 
Arremate e coloque enchimento. 
Deixe a espera sem costurar. 
 
Braços: 
Dica: coloque o enchimento a cada 15 carreiras. 
1ª) anel mágico, 7 p.b. no anel (7 p.) 
2ª) *1 p.b., 1 aum.* (10 p.) 
3ª – 46ª) em p.b. (10 p.) 
Acabe de encher, arremate, junte as duas partes e feche. 
  
Pés e Pernas: com a cor Red Night (sapatinho) e ag. de crochê 2,5 mm 
trabalhe: 
1ª) anel mágico, 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª – 7ª) em p.b. (12 p.) 
Troque para a cor Itaparica e continue. 
8ª – 20ª) em p.b. (12 p.) 
21ª) 1 aum., 11 p.b. (13 p.) 
22ª – 26ª) em p.b. (13 p.) 
Coloque o enchimento. 
27ª) 1 aum., 12 p.b. (14 p.) 
28ª – 30ª) em p.b. (14 p.) 
Coloque enchimento. 
31ª) 1 aum., 13 p.b. (15 p.) 
32ª – 35ª) em p.b. (15 p.) 
36ª) 1 aum., 14 p.b. (16 p.) 
37ª – 40ª) em p.b. (16 p.) 
Coloque enchimento. 
41ª) 1 aum., 7 p.b., 1 aum., 7 p.b. (18 p.) 
42ª – 45ª) em p.b. (18 p.) 
46ª) 1 aum., 8 p.b., 1 aum., 8 p.b. (20 p.) 
47ª – 49ª) em p.b. (20 p.) 
50ª) 1 aum., 9 p.b., 1 aum., 9 p.b. (22 p.) 
51ª - 54ª) em p.b. (22 p.) 
Coloque enchimento. 
55ª) 1 aum., 10 p.b., 1 aum., 10 p.b. (24 p.) 
56ª – 58ª) em p.b. (24 p.) 
Arremate. 
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Costure as pernas e corpo juntos, fechando tudo ao mesmo tempo. 
  
Cabelos: usando o fio New Pérola corte fios com 50 cm, dobre ao meio e 
costure centralizando no alto da cabeça começando acima da testa, dando 
alguns pontos perto do pescoço. Faça um coque e prenda no alto da cabeça. 
  
Roupinhas em tricô: 
Cropped de tricô: com Balloon Amigo na cor Red Night e ag. de tricô 3,5 mm 
monte 20p. e faça 4 carr. em barra 1/1. 
5ª carr.: 3m., laç., 1m., laç., 2m., laç., 1m., laç., 6m., laç., 1m., laç., 2m., laç., 
1m., laç., 3m. 
6ª carr. e todas do avesso: em t. 
7ª carr.: 4m., laç., 1m., laç., 4m., laç., 1m., laç., 1t. tirar 2 p. na frente do 
trabalho, numa ag. auxiliar, fazer 2m., voltar os 2p. e trab. em m., 2m., 1 t., laç., 
1m., laç., 4m., laç., 1m., laç., 4m. 
9ª carr.: 5m., laç., 1m., laç., 6m., laç., 1m., laç., 1m., 1t., 6m., 1t., 1m., laç., 1m., 
laç., 6m., laç., 1m., laç., 5m. 
11ª carr.: 6m., laç., 1m., laç., 8m., laç., 1m., laç., 2m., 1t., 2m., tirar 2p. numa 
ag. auxiliar atrás do trabalho, fazer 2m., voltar os dois p. e trab. em m., 1t., 
2m.,  laç., 1m., laç., 8m., laç., 1m., laç., 6m. 
13ª carr.: 7m., arrematar 12p., fazer 14p., arrematar 12p. fazer 7m. 
15ª a 17ª carr.: trab. seguindo os pontos. 
Arremate. 
Pregue o botão nas costas. 
  
Calça em tricô: com o fio Balloon na cor Dark Jeans e ag. de tricô 3,5 mm 
monte 24 p. e trabalhe em p. jersey por 21 cm e deixe em espera. Faça a outra 
perna igual. Junte as duas pernas e trabalhe por mais 5,5 cm. Mude para a 
barra 1/1 e arremate. Feche a calça e faça um cordão de correntinhas de 
crochê para passar na cintura, 
  
Roupinhas de crochê: 
Saia em crochê: Com Bella Fashion na cor Preto e ag. de crochê 2,5 mm, faça 
30 corr. e trab. 
1ª carr.: 29 p.a. 
2ª carr.: *3 p.a., 1 aum.* 
3ª – 7ª carr.: trab. p. de leques em carr. circulares (22 leques no total) 
Faça um cordão de corr. de crochê e passe pela cintura. 
 
Cropped de crochê: faça 29 corr. mais 3 para subir 
1ª carr.: 5p.a. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 3 p.a. (1 p.a., 1 
corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 9 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de 
base, 3 p.a. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 5 p.a. 
2ª carr.: 6 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 5 p.a., (1 p.a., 1 
corr., 1 p.a. no mesmo p. de base, 11 p.a. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. 
de base, 5 p.a., (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 6p.a. 
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3ª carr.: 7 p.a., (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 7 p.a. (1p.a., 1 
corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 13 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. 
de base,7 p.a. (1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no mesmo p. de base, 7p.a. 
4ª carr.: 8 p.a., 2 corr., pule 10 p.,  faça 15 p.a., pule 10 p., 2 corr., 8 p.a. 
5ª - 7ª carr.:  37 p.a.  
Arremate. 
Pregue o botão nas costas. 
 


