
Receita
gratuita

Mantinha Candy
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Materiais
Fio Amigurumi nas cores: Rosado (3148) para a manta, Castanha
(7625) para a Candy. Utilizei as seguintes cores para contrastar na
mantinha: Rosê (4093), Verde claro (5741) e Amarelo claro (1317).
Agulha tamanho 3mm para a mantinha e agulha 2,5mm para a Candy
Olhos com trava de segurança tamanho 9mm
Enchimento
Agulha de tapeceiro
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Observações
Esta receita está praticamente sem
fotos e faz parte da CAL de
Agosto/2020 do Guia do Amigurumi,
onde os membros decidiram fazer a
receita assim mesmo. <3

Utilizaremos o grupo do projeto para
tirar dúvidas. Faremos junt@s! 



Manta
A mantinha da Candy é feita com agulha de 3mm e fica com um
tamanho aproximado de 30x30cm. Iremos fazer carreiras de ida e
volta.
Em rosado
1. Faça 62 correntinhas, vire e inicie na 3ª corr a partir da agulha:
faça 60 mpa (6), suba 2 correntinhas e vire.
2. 60 mpa (60), suba 2 correntinhas e vire.

Nesta próxima carreira iremos fazer 5 pontos puff em uma cor
diferente, para isso utilize a técnica do fio conduzido (disponível
no youtube). Eu escolhi o rosê nesta carreira.
3. (9 mpa, 1 puff) x5, 10 mpa (60), suba 2 correntinhas e vire.
4-6. 60 mpa (60), suba 2 correntinhas e vire.
Nesta próxima carreira iremos fazer 4 pontos puff em uma cor
diferente, utilize novamente a técnica do fio conduzido. Eu
escolhi o amarelo nesta carreira.
7. 14 mpa, (puff, 9 mpa) x4, 6 mpa (60), suba 2 correntinhas e
vire.
8-10. 60 mpa (60), suba 2 correntinhas e vire.

A partir deste ponto, você irá repetir as carreiras 3 à 10 até a sua
manta alcançar aproximadamente 30cm de altura.
Ao alcançar a altura, faça o contorno em volta de toda 
a manta fazendo apenas pontos baixos. Finalize com 1 pbx.

Observação: Não é necessário finalizar o ponto puff com 1 correntinha.



Cabeça
Em castanha e agulha 2,5mm
1. AM com 6 PB (6)
2. 6 aum (12)
3. (aum, 1 pb) x6 (18)
4. (1 pb, aum, 1 pb) x6 (24)
5. (aum, 3 pb) x6 (30)
6. (2 pb, aum, 2 pb) x6 (36)
7-13. 36 pb (36)
Posicione os olhos entre as
voltas 11 e 12 com 9 pts de
distância entre eles. 
14. (2 pb, dim, 2 pb) x6 (30)
15. (dim, 3 pb) x6 (24)
16. (1 pb, dim, 1 pb) x6 (18)
17. (dim, 1 pb) x6 (12)
18. 6 dim.
Finalize a peça com a agulha de
tapeceiro e saia com agulha
entre as voltas 16 e 17. Deixe
um fio longo para a costura.
Arremate.
Costure na ponta da mantinha
da sua preferência.

Braços
Em castanha e agulha 2,5mm,
faça 2
1. AM com 6 pb (6)
2. (aum, 1 pb) x3 (9)
3-17. 9 pb (9)
Arremate e deixe um fio longo
para a costura. Costure próximo
a cabeça.



Orelhas
Em castanha e agulha 2,5mm, faça 2
21. AM com 6 pb (6)
2. 6 aum (12)
3. (aum, 1 pb) x6 (18)
4-5. 18 pb (18)
6. (1 pb, aum, 1 pb) x6 (24)
7-11. 24 pb (24)
12. (1 pb, dim, 1 pb) x6 (18)
13-15. 18 pb (18)
16. (dim, 1 pb) x6 (12)
Dobre a peça e faça 6 pb através dos pontos dos dois lados.
Dobre a peça novamente e faça 3 pb através dos pontos dos dois
lados. 
Arremate e deixe um fio longo para a costura. Costure na cabeça
na mesma direção dos olhos entre as voltas 6 e 7. Para não ficar
caindo, dê mais um pontinho na lateral antes de finalizar.

Acabamento
Esconda todos os fios da manta no avesso com a ajuda de
uma agulha de tapeceiro;
Faça 3 tassels e prenda nas 3 pontas livres da manta;
Se sua manta for para bebês (até 2 anos), não utilize os
tassels. Você pode fazer pequenas bolinhas e prender à
ponta.



Finalizamos a nossa mantinha!

Aaaa, muito obrigada por ter topado participar da CAL da mantinha
Candy mesmo sem fotos. Você superou mais um desafio, hein. Parabéns!

Não se esqueça de usar a hashtag #guiadoamigurumi e de me marcar
@linhasdealgodao ao compartilhar a foto do seu resultado nas redes
sociais <3

Sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas no Guia do Amigurumi, pode
me marcar na sua mensagem @linhasdealgodao :)
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