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Amiguinhos 
 

Por Lucélia Machado para Ateliê Pingouin 

 

 
 
Material: Pingouin Balloon Amigo 
1 nov. (50g) nas cores: Banana (784); Depéche (476); Arpoardor (8590) ou Rosa 
Barbie (8380); 
ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 
pares de olhos de segurança ou botões ou sobras de fio preto para bordar os 
olhos; fibra para enchimento 
  
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; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 
  
Execução 
  
Pernas/Corpo: com a cor Depéche, Arpoador ou Rosa Barbie e ag. 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-14ª) em p.b. (18 p.) 
Arremate. 
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Coloque o enchimento. 
Faça a segunda perna e não arremate. 
Vamos começar o corpo. 
15ª) trabalhe 3 corr. e una as 2 pernas fazendo 18 p.b. na outra perna, 1 p.b. na 
alça da frente de cada corr., 18 p.b., 1 p.b. na outra alça de cada corr. (42) 
16ª) 9 p.b., 1 aum., 8 p.b., 3 aum., 8 p.b., 1 aum., 9 p.b., 3 aum. (50) 
17ª-29ª) em p.b. (50) 
30ª) 9 p.b., 1 dim., 8 p.b., 3 dim., 8 p.b., 1 dim., 9 p.b., 3 dim. (42) 
31ª) em p.b. (42 p.) 
32ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
33ª) em p.b. (36 p.) 
34ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
35ª) em p.b. (30 p.) 
36ª) *3p.b., 1 dim.* (24 p.) 
37ª) em p.b. (24 p.) 
Coloque o enchimento e deixe o fio longo para a costura. 
  
Cabeça: com a cor Banana 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) *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
8ª) *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
9ª-16ª) em p.b. (48 p.) 
Colocar os olhos entre a 11ª e 12ª carr. com a distância de 9 pontos entre um e 
outro. 
17ª) *6 p.b., 1 dim.* (42 p.) 
18ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
19ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
20ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
21ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
22ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
23ª) dim. em todos os p. (6 p.) 
Arremate e coloque o enchimento. 
  
Capuz: usando a mesma cor do corpo 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) *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
8ª) *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
9ª– 8ª) em p.b. (48 p.) 
Arremate e costure na cabeça com pequenos pontos. 
Costure a cabeça no corpo. 
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Braços: com a mesma cor do corpo e ag. 2,5mm trabalhe: 
1ª) anel mágico, 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª) *3 p.b., 1 aum.* (15 p.) 
4ª-18ª) em p.b. (15 p.) 
Coloque enchimento até a metade. 
Arremate e deixe o fio longo para costurar ao corpo. 
Faça outro igual. Prenda-os no corpo. 
  
Orelhas: usando a mesma cor do corpo 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) em p.b. (18 p.) 
5ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
6ª) em p.b. (12 p.) 
Arremate, faça outra igual e costure-as no alto do capuz. 

 


