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          Casal de coelhinhos 
 

Por Lucélia Machado para Ateliê Pingouin 

 
 

 

  

 
COELHINHO 
  
Material: 
Pingouin Bella   
1 nov. (150g) na cor Palha (702), 1 nov. (150g) na cor Lavanda 
(501) e 1 nov. (150 g) na cor Branco (002) e sobras de fio na cor 
Sonho (377) para o nariz; ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; 2 olhos ou botões ou sobras 
de fio preto para bordar os olhos e sobrancelha; fibra para 
enchimento. 
  
Medida: 17 cm de altura 
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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.p.a. = meio p. alto; nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; picô = 3 corr., 
1 p.bx. na 1ª corr.; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 
  
Execução 
  
Pernas: com a cor Palha faça 5 corr. de base e trab. em espiral de 
forma oval seguindo o gráfico 1 e siga do seguinte modo: 
  

Gráfico 1 
 

 

 
4ª e 5ª) em p.b. 
6ª) 5 p.b., 6 dim., 5 p.b. (16 p.) 
7ª) 5 p.b., 3 dim., 5 p.b. (13 p.) 
8ª) em p.b. 
Mude para a cor Lavanda e trab.: 
9ª) em p.b. pegando pela alça de trás 
10ª à 12ª) em p.b. 
Faça outra perna igual. 
13ª) faça 3 corr. e una as pernas fazendo os 13 p.b., 3 p.b. nas 
3 corr. pegando em somente uma das alças, 13 p.b., 3 p.b., 
nas 3 corr. (32 p.) 
14ª) 6 p.b., 1 aum., 6 p.b., 3 aum., 6 p.b., 1 aum., 6 p.b, 3 aum. 
(40 p.) 
15ª à 18ª) em p.b. 
Mude para a cor Branco e trab.: 
19ª à 23ª) em p.b. 
24ª) 6 p.b., 2 dim., 6 p.b., 2 dim., 6 p.b., 2 dim., 6 p.b, 2 dim. (32 p.) 
25ª e 26ª) em p.b. 
27ª) 1 dim., 5 p.b., 2 dim., 5 p.b., 2 dim., 5 p.b., 2 dim., 1 p.b., 1 dim. 
(24 p.) 
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28ª) 4 p.b. e 1 dim. (20 p.) 
29 ª e 30ª) em p.b. 
Arremate e coloque o enchimento. 
  
Cabeça: com a cor Palha faça um anel mágico e trab. em espiral, 
marcando o início de cada volta para facilitar: 
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 à 14ª) em p.b. 
15ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
16ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
17ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
18ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
19ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
Coloque o enchimento. 
22ª) 6 dim. 
Arremate e corte o fio. Prenda a cabeça no corpo. 
Para o suspensório faça 30 corr. e a partir da 3ª corr. faça m.p.a. 
em todas a carr.. Faça outra igual e prenda na calça. 
  
Orelhas: com a cor Palha faça um anel mágico e trab. em espiral, 
marcando o início de cada volta para facilitar: 
1ª) 5 p.b. no anel (5 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (10 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (15 p.) 
4ª à 8ª) em p.b. 
9ª) *3 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
10ª e 11ª) em p.b. 
12ª) *2 p.b., 1 dim.* (9 p.) 
13ª à 18ª) em p.b. 
Arremate. Faça outra igual e prenda-as na cabeça. 
Com a cor Sonho borde o nariz e a boca. Com sobras de fio preto 
borde os olhos e sobrancelha. 
  
Braços: com a cor Branco faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª à 5ª) em p.b. 
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Mude para a cor Palha e trab.: 
6ª) em p.b. pegando pela alça de trás 
7ª e 8ª) em p.b. 
9ª) 1 dim., 10 p.b. (11 p.) 
10ª) 1 dim., 9 p.b. (10 p.) 
11ª à 13ª) em p.b. 
14ª) *1 p.b., 1 aum.* (15 p.) 
15ª e 16ª) em p.b. 
17ª) *1 p.b., 1 dim.* (10 p.) 
Coloque o enchimento. 
18ª) 5 dim. 
Faça outro igual e prenda-os no corpo. 
  
Rabo: com a cor Palha faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 7 p.b. no anel 
2ª) aum. em todos os p. (14 p.) 
3ª e 4ª) em p.b. (14 p.) 
Coloque o enchimento. 
5ª) 7 dim. 
Prenda-o no corpo. 
  
COELHINHA 
  
Material: 
Pingouin Bella   
1 nov. (150g) na cor Palha (702), 1 nov. (150g) na cor Sonho (377) 
e sobras de fio na cor Fucsia (327) para o lacinho; ag. para crochê 
Pingouin de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 2 olhos 
ou botões ou sobras de fio preto para bordar os olhos e cílios; fibra 
para enchimento; 1 botão para o vestido. 
  
Medida: 17 cm de altura 
  
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.p.a. = meio p. alto; nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; 
picô = 3 corr., 1 p.bx. na 1ª corr.; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a* 
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Execução 
  
Pernas: com a cor Sonho faça 5 corr. de base e trab. em espiral de 
forma oval seguindo o gráfico 1 e siga do seguinte modo: 
  

Gráfico 1 
 

 

 
4ª e 5ª) em p.b. 
6ª) 5 p.b., 6 dim., 5 p.b. (16 p.) 
7ª) 5 p.b., 3 dim., 5 p.b. (13 p.) 
Mude para a cor Palha e trab.: 
8ª) em p.b. pegando pela alça de trás 
9ª à 12ª) em p.b. 
Faça outra perna igual. 
13ª) faça 3 corr. e una as pernas fazendo os 13 p.b., 3 p.b. nas 3 
corr. pegando em somente uma das alças, 13 p.b., 3 p.b., nas 3 
corr. (32 p.) 
14ª) 6 p.b., 1 aum., 6 p.b., 3 aum., 6 p.b., 1 aum., 6 p.b, 3 aum. (40 
p.) 
15ª à 23ª) em p.b. 
24ª) 6 p.b., 2 dim., 6 p.b., 2 dim., 6 p.b., 2 dim., 6 p.b, 2 dim. (32 p.) 
25ª e 26ª) em p.b. 
27ª) 1 dim., 5 p.b., 2 dim., 5 p.b., 2 dim., 5 p.b., 2 dim., 1 p.b., 1 dim. 
(24 p.) 
28ª) 4 p.b. e 1 dim. (20 p.) 
29 ª e 30ª) em p.b. 
Arremate e coloque o enchimento. 
  
Cabeça: com a cor Palha faça um anel mágico e trab. em espiral, 
marcando o início de cada volta para facilitar: 
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.) 
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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 à 14ª) em p.b. 
15ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
16ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
17ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
18ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
19ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
Coloque o enchimento. 
22ª) 6 dim. 
Arremate e corte o fio. Prenda a cabeça no corpo. 
  
Orelhas: com a cor Palha faça um anel mágico e trab. em espiral, 
marcando o início de cada volta para facilitar: 
1ª) 5 p.b. no anel (5 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (10 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (15 p.) 
4ª à 8ª) em p.b. 
9ª) *3 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
10ª e 11ª) em p.b. 
12ª) *2 p.b., 1 dim.* (9 p.) 
13ª à 18ª) em p.b. 
Arremate. Faça outra igual e prenda-as na cabeça. 
Com a cor Sonho borde o nariz e a boca. Com sobras de fio preto 
borde os olhos e cílios. 
  
Braços: com a cor Palha faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª à 8ª) em p.b. 
9ª) 1 dim., 10 p.b. (11 p.) 
10ª) 1 dim., 9 p.b. (10 p.) 
11ª à 13ª) em p.b. 
14ª) *1 p.b., 1 aum.* (15 p.) 
15ª e 16ª) em p.b. 
17ª) *1 p.b., 1 dim.* (10 p.) 
Coloque o enchimento. 
18ª) 5 dim. 
Faça outro igual e prenda-os no corpo. 
  
Rabo: com a cor Palha faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 7 p.b. no anel 
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2ª) aum. em todos os p. (14 p.) 
3ª e 4ª) em p.b. (14 p.) 
Coloque o enchimento. 
5ª) 7 dim. 
Prenda-o no corpo. 
  
Vestido: 
Saia: com a cor Sonho trab. 52 corr. e trab. em carr. de ida e volta: 
1ª carr.: em m.p.a. 
2ª carr.: *3 corr., pule 1 p. de base, 1 p.b. no próximo p.* 
3ª e 4ªcarr.: *3 corr., pule 1 p. de base, 2 p.b. no no arco de 3 corr. 
da carr. anterior* 
5ª carr.: *3 corr., (1 p.b., 1 picô, 1 p.b.) no próximo arco de 3 corr.* 
Arremate. 
 
Blusa do vestido: na carr. de m.p.a. inicial da saia, trab. os 12 p. 
centrais em m.p.a., diminuindo 1 p. no início e no final da carr. por 3 
carr.. Arremate. 
Faça uma tira com 12 corr. e volte em m.p.a.. Prenda-a na parte de 
cima da blusa. 
Faça outra tira com 18 corr. e trab. a partir da 6ª corr. (formando a 
casa para o botão) em m.p.a. até o final da carr.. Prenda-a do outro 
lado da blusa. Pregue o botão. 
Lacinho: com a cor Fucsia faça um anel mágico e trab.: (3 corr., 4 
p.a., 3 corr., p.bx.) 2 vezes. Puxe o fio, aperte bem e arremate. 
Prenda-o na cabeça. 
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