
Receita
gratuita



O que é o Guia do Amigurumi

Para se inscrever, visite o link no meu perfil.

É um projeto gratuito com o compromisso de ajudar pessoas em
qualquer nível de experiência em crochê & amigurumis
promovendo o aprendizado em equipe. Atualmente acontece em
um canal de Telegram onde encontram-se indicações de receitas
gratuitas, dicas, ajuda e desafios para todo mundo fazer junto.
Também tem o grupo para a troca de ideias e experiência. 

Desafios
Os desafios são feitos com uma
receita que eu crio e
disponibilizo gratuitamente para
todo mundo fazer junto e dividir
a experiência. Por exemplo, ao
lado temos alguns que
realizamos neste ano e também
estão disponíveis no meu perfil.

Passe pro lado para

acessar a receita



Presentinho

Você deve fazer o seu Presentinho nas cores que preferir;
Postar a foto do seu resultado me marcando
@linhasdealgodao e utilizando a hashtag #guiadoamigurumi
O desafio é válido para todo o mês de Novembro, mas você
pode fazer essa receita quando quiser :)
Participe do Guia do Amigurumi para fazer o desafio junto
com o grupo e compartilhar sua experiência. Acesse meus
destaques ou o link do meu perfil para se inscrever. É
gratuito!

Esta receita é gratuita e foi criada especialmente para o desafio
de Novembro do Guia do Amigurumi. Todos podem participar!

Regras do desafio:

Bom desafio a todos! =)

Passe pro lado
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Materiais
Fio Amigurumi , sendo 2 cores diferentes, a principal para a caixa e a
secundária para o cordão;
Agulha tamanho 2,5mm;
Agulha de tapeceiro;
Olhos com trava de segurança tamanho 9mm (opcional);
Agulha de bordado e meada para bordado de cor preta (opcional).

Passe pro lado

Copyright 2020 © Direitos Reservados. Linhas de Algodão by Andreza Andrade. Esta
receita é apenas para o  uso pessoal, portanto, a distribuição, compartilhamento,
reprodução total ou parcial (online e impresso) e venda deste material são proibidos.



Caixa
Diferente do que estamos
acostumad@s, iremos fazer
uma base quadrada. 

Inicie com a cor principal:
1. AM com 4 pb (4)
2. 4 aum3 (12)
3. (1 pb, aum3, 1 pb) x4 (20)
4. (2 pb, aum3, 2 pb) x4 (28)
5. (3 pb, aum3, 3 pb) x4 (36)
6. (4 pb, aum3, 4 pb) x4 (44)
7. Somente nas alças de
trás: 44 pb (44)
8-16. 44 pb (44)
17.  44 pbx (44)
Arremate e esconda o fio no
avesso usando a agulha de
tapeceiro.

As fotos estão ao

final da receita

Para fazer a caixa maior,
você pode utilizar um fio

mais grosso e agulha
apropriada ou continuar
aumentando seguindo a
sequência de aumentos

exemplificada nas voltas 3
até 6. Depois, é só fazer

mais voltas retas até a caixa
ficar da altura que você

quiser. Solte sua
imaginação!

Aum3 = 3 pb no mesmo
ponto, ou seja, um aumento

triplo!

Você pode fazer sua caixa
como quiser, experimente
troca de cores e bordados,
por exemplo!



Tampa
Repita a receita da caixa até a
volta 6, continue:
7. 5 pb, aum3, 5 pb (52)
8. Somente nas alças de trás:
52 pb (52)
9-10. 52 pb (52)
11. 52 pbx (52)
Arremate e esconda o fio no
avesso usando a agulha de
tapeceiro.

Considerações

finais
Amarre a caixa e faça um
laço no topo com o cordão
de correntinhas;
Opcional: Posicione os
olhos entre as voltas 9 e 10
da caixa com 4 pts de
distância aparente entre
eles. Se você  preferir,
você pode bordar os olhos
nessa mesma posição.

Faça quantas você quiser e
presenteie sua família e
melhores amigos. Ah, se

colocar um bilhetinho fica
mais especial <3

Cordão
Faça um cordão de
correntinhas no tamanho
necessário para amarrar e dar
um laço em cima da caixa. Eu
precisei fazer 70cm, talvez
você precise menos ou mais.
Teste com um fio antes para
saber o tamanho.

As fotos estão ao

final da receita



Fotos
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Incentive o meu trabalho :)

Se você gostou, 

Curta a publicação para eu saber se esse
conteúdo ajudou você;

Comente a sua opinião;

Compartilhe nos stories ou com os amigos
para esse conteúdo ajudar mais gente;

Salve para ter sempre com você <3


