
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



Guloso

Você deve fazer seu Guloso nas cores que preferir;
Compartilhar esta publicação;
Postar a foto da sua peça pronta me marcando
@linhasdealgodao e utilizando a hashtag #guiadoamigurumi
O desafio é válido para todo o mês de Março, mas você pode
fazer essa receita quando quiser :)
Participe do Guia do Amigurumi para fazer o desafio junto
com o grupo no Telegram 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 Março do Guia do Amigurumi. Todos podem participar!

Regras do desafio:

Bom desafio a todos! =)

Passe pro lado
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Materiais
Recomendado: Fio 100% de Algodão nas cores desejadas
Agulha tamanho de tamanho apropriado;
Agulha de tapeceiro;
Opcional: Blush e cola de artesanato.

Passe pro lado
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Cesta
Em Bege
1. AM com 6 PB (6)
2. 6 aum (12)
3. (aum, 1 pb) x6 (18)
4. (aum, 2 pb) x6 (24)
5. (aum, 3 pb) x6 (30)
6. (aum, 4 pb) x6 (36)
7. (aum, 5 pb) x6 (42)
8. (aum, 6 pb) x6 (48)
9. Somente nas alças de trás: 48
pb (48)
A partir daqui, você irá trabalhar
somente com pontos baixos,
porém, irá alternar a forma de
fazê-los. 
10. (1 pb pegando as duas alças, 1
pb somente na alça de trás) x24
(48)
11. (1 pb somente na alça de trás,
1 pb pegando as duas alças) x24
(48)
Repita as voltas 10 e 11 até a
volta 15.

Troque para Mostarda e repita
as voltas 10 e 11.
Troque para Bege e repita as
voltas 10 e 11 mais uma vez. 
20. Somente nas alças de trás:
(dim, 6 pb) x6 (42)
21. Somente nas alças da frente
da volta 19: 48 pb (48)
22. (1 corr, 1 pbx) em cada
ponto.
Arremate e esconda o fio no
avesso.

As fotos estão ao

final da receita



Guloso / Tampa
Em Branco
1. AM com 6 PB (6)
2. 6 aum (12)
3. (aum, 1 pb) x6 (18)
4. (aum, 2 pb) x6 (24)
5. (aum, 3 pb) x6 (30)
6. (aum, 4 pb) x6 (36)
7. (aum, 5 pb) x6 (42)
8-10. 42 pb (42)
11. Somente nas alças da
frente: 36 pbx. Não trabalhe
nos últimos 6 pontos. 
Arremate e deixe um fio longo
para a costura. Costure os 6
últimos pontos entre as voltas
20 e 21 da cesta.

1. Faça 6 corr, vire e inicie na
2ª corr a partir da agulha, faça:
4 pb, 3 pb na última, vire e
trabalhe no outro lado das
correntinhas, 3 pb, 1 aum (12)
2. aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb, 2
aum (18)
3. Somente nas alças de trás:
18 pb (18)
4. 12 pb (18)
5. 3 pb, 6 dim, 3 pb (12)
6. 3 pb, 3 dim, 3 pb (9)
7. 9 pb (9)
Arremate e deixe um fio longo
para a costura. Costure as
patas viradas para baixo entre
as voltas 5 e 10 da tampa com
6 pontos de distância entre
eles.

As fotos estão ao

final da receita

Patas



Alça
Em Mostarda
1. Faça 45 corr, vire e inicie na 4ª corr a partir da agulha: 42 pa
(42)
Arremate e deixe um fio longo para a costura. Esconda o fio
inicial no avesso. Costure na lateral da cesta entre as voltas 21 e
22. Prenda um fio na outra ponta para costurá-la, mas não se
esqueça de esconder os fios no final.

As fotos estão ao

final da receita

Rabo
Faça 1 pompom branco e prenda no anel mágico da tampa.
Esconda os fios no avesso da peça.

Laço
1. Faça 1 AM e repita a sequência a seguir 2x: suba 3 corr, 5 pa, 3
corr e prenda no anel com 1 pbx. Feche o anel, arremate
deixando um fio longo. 
Enrole o fio longo no meio do laço e no final dê um nó com o fio
inicial. Arremate os fios se for colar, senão use-os para a costura
no cesto. Costure na faixa amarela.

Considerações finais
Encha o Guloso de bombons! :P
Opcional: Passe blush no meio das patinhas do Guloso.



Fotos
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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


