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          Monstrinhos 
 

Por Lucélia Machado para Ateliê Pingouin 

 
 

 

 
 
 

Monstrinho Rosa 
 
Material: Pingouin Bella  
1 nov. (150g) nas cores Magenta (4355), Barbie (1352) e Harmonia 
(2680) e sobras de fio na cor Preto (100), Branco (002) e Fonte 
(2599); ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para 
os acabamentos; fibra para enchimento. 
 
Medida: 30 cm de altura 
 
 
 
 
 

https://www.pingouin.com.br/blog


 

Receita publicada no site da Pingouin fios - https://www.pingouin.com.br/blog - Página 2 

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; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; 
p.bx. = p. baixíssimo; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a*  
 
Execução 
 
Nota: trabalhe de forma espiral marcando o início de cada volta 
para facilitar a visualização. 
 

Corpo: Com a cor Magenta faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 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) *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
8ª) *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
9ª) *7 p.b., 1 aum.* (54 p.) 
10ª) *8 p.b., 1 aum.* (60 p.) 
11ª) *9 p.b., 1 aum.* (66 p.) 
12ª) *10 p.b., 1 aum.* (72 p.) 
13ª-35ª) em p.b. (72 p.) 
36ª) *10 p.b., 1 dim.* (66 p.) 
37ª) *9 p.b., 1 dim.* (60 p.) 
38ª) *8 p.b., 1 dim.* (54 p.) 
39ª) *7 p.b., 1 dim.* (48 p.) 
40ª) *6 p.b., 1 dim.* (42 p.) 
41ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
42ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
43ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
44ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
Coloque o enchimento. 
45ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
46ª) 6 dim. 
Arremate. 
 
Braços: Com a cor Magenta faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
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4ª-20ª) em p.b. (18 p.) 
Coloque o enchimento, feche com p.b..  
Faça outro igual e prenda-os no corpo. 
 
Pernas: Com a cor Magenta faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 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-9ª) em p.b. (36 p.) 
10ª) 12 p.b., 6 dim., 12 p.b. (30 p.) 
11ª) em p.b. (30 p.) 
12ª) 9 p.b., 6 dim., 9 p.b. (24 p.) 
13ª) em p.b. (24 p.) 
14ª) 6 p.b., 6 dim., 6 p.b. (18 p.) 
15ª-23ª) em p.b. (18 p.) 
24ª) *4 p.b., 1 dim.* (15 p.)  
25ª) em p.b. (15 p.) 
Coloque o enchimento, feche com p.b..  
Faça outro igual e prenda-os no corpo. 
 
Olhos: Com a cor Preto faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
Mude para a cor Fonte e trab.: 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
Mude para o Branco e trab.: 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª) em p.b. 
Arremate. Faça outro igual e pregue-os no rosto. 
Com a cor Preto borde a boca e com a cor Branco borde o dente 
seguindo o modelo.  
 
Antenas: Com a cor Fucsia (327) faça um anel mágico e trab.:  
1ª) 4 p.b. no anel (4 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (8 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (12 p.) 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (16 p.) 
5ª e 6ª) em p.b. (16 p.) 
Arremate e corte o fio. Faça outro igual e não corte o fio pois vamos 
unir as duas peças. 
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7ª) Una as duas peças com uma carr. em p.b. em toda a volta 
(32 p.)  
8ª-10ª) em p.b. (32 p.) 
11ª) *6 p.b., 1 dim.* (28 p.) 
12ª) *5 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
13ª) *4 p.b., 1 dim.* (20 p.) 
14ª) *3 p.b., 1 dim.* (16 p.) 
15ª) *2 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
Arremate e corte o fio. 
Coloque o enchimento. 
Mude para a cor Harmonia e trabalhe: 
16ª-27ª) em p.b. (12 p.) 
Arremate e coloque o enchimento. Faça outra igual e prenda-as no 
topo da cabeça. 
 
Coração: Com a cor Barbie faça um anel mágico e trabalhe: 
1ª) 7 p.b. no anel (7 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (14 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (21 p.) 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (28 p.) 
5ª-7ª) em p.b. (28 p.) 
Arremate e corte o fio. Faça outro igual e não corte o fio pois vamos 
unir as duas peças. 
8ª) Una as duas peças com uma carr. em p.b. em toda a volta 
(56 p.)  
9ª-11ª) em p.b. (56 p.) 
12ª) *6 p.b., 1 dim.* (49 p.) 
13ª) *5 p.b., 1 dim.* (42 p.) 
14ª) *4 p.b., 1 dim.* (35 p.) 
15ª) em p.b. (35 p.)  
16ª) *3 p.b., 1 dim.* (28 p.) 
17ª) em p.b. (28 p.) 
18ª) *2 p.b., 1 dim.* (21 p.) 
19ª) em p.b.  
20ª) *1 p.b., 1 dim.* (14 p.)  
21ª) em p.b. (14 p.) 
Coloque o enchimento. Faça dim. até fechar o trabalho. 
Arremate e corte o fio. 
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Monstrinho Azul 
 
Material: Pingouin Bella  
1 nov. (150g) nas cores Turquesa (508), Branco (002) e sobras de 
fio na cor Preto (100); ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. de 
tapeçaria para os acabamentos; fibra para enchimento. 
 
Medida: 30 cm de altura 
 
Execução 
 

Nota: trabalhe de forma espiral marcando o início de cada volta 
para facilitar a visualização. 
 

Pernas e corpo: Com a cor Branco faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 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) em p.b. pegando pela alça de trás (24 p.) 
6ª-10ª) em p.b. (24 p.) 
Mude para a cor Turquesa e continue: 
11ª-18ª) em p.b. (24 p.) 
Arremate e deixe em espera. Faça outra perna igual e continue: 
19ª) faça 4 corr. (entrepernas), junte com a outra perna trabalhando 
em p.b. ao redor das 2 pernas e entrepernas (56 p.) 
20ª) em p.b. (56 p.) 
21ª) *3 p.b., 1 aum.* (70 p.) 
22ª-32ª) em p.b. (70 p.) 
Coloque o enchimento nas pernas. 
33ª) *3 p.b., 1 dim.* (56 p.) 
34ª-41ª) em p.b. (56 p.) 
42ª) *2 p.b., 1 dim.* (42 p.) 
43ª-47ª) em p.b. (42 p.) 
48ª) *1 p.b., 1 dim.* (28 p.) 
Coloque o enchimento. 
49ª) 14 dim. 
50ª) 7 dim. 
Arremate. 
 
Braços: Com a cor Turquesa faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
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3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª) *8 p.b., 1 aum.* (20 p.) 
5ª-20ª) em p.b. (20 p.) 
Coloque o enchimento, feche com p.b..  
Faça outro igual e prenda-os no corpo. 
 
Antenas: Com a cor Turquesa faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 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-16ª) em p.b. (24 p.) 
Arremate e faça outra igual. 
Una as 2 peças fazendo 1 carr. de p.b. em toda volta. 
Coloque o enchimento. 
Prenda-as no topo da cabeça. 
 
Olhos: Com a cor Branco faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
Arremate.  
Com a cor Preto faça um anel mágico e 6 p.b. no anel. Arremate e 
prenda na parte branca. Faça outro igual e pregue-os nas antenas. 
 
Boca: Com a cor Preto faça 25 corr. e trabalhe 1 carr. em p.b.. 
Arremate. Prenda no rosto seguindo o modelo. 
 
Dente: Com a cor Branco faça 5 corr., trabalhe em p.b. por 4 carr. e 
arremate.  
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