
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



Grace

Você deve fazer uma Grace nas cores que preferir;
Compartilhar esta publicação para ajudar;
Postar a foto da sua peça pronta me marcando
@linhasdealgodao e utilizando a hashtag #guiadoamigurumi
O desafio é válido para todo o mês de Agosto, 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 Agosto do Guia do Amigurumi. Todos podem participar!

Regras do desafio:

Bom desafio a todos! =)

Passe pro lado
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Materiais
Fio Amigurumi nas cores: Verde (5741), Marrom (7220), Amarelo
Mostarda (7030) e Rose (4092)
Agulha tamanho 2,2mm ou 2,5mm;
Olhos com trava de segurança de 9mm
Enchimento;
Agulha de tapeceiro; 
Opcional: Fio Branco e agulha de bordado.

Passe pro lado
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Cabeça
Em Verde
Coloque enchimento
conforme for fazendo
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)
7-11. 36 pb (36)
12. (2 pb, dim, 2 pb) x6 (30)
Posicione os olhos entre as
voltas 9 e 10 com 6 pontos
de distância entre eles.
13. (dim, 3 pb) x6 (30)
14. (1 pb, dim, 1 pb) x6 (24)
15. 12 dim (12)
Arremate e deixe um fio
longo para a costura.

Em Verde
Faça 2
Coloque enchimento conforme
for fazendo
1. AM com 6 pb (6)
2. 6 aum (12)
3-4. 12 pb (12)
5. (dim, 2 pb) x3 (9)
Arremate e deixe um fio longo
para a costura.

"Pompons"

As fotos estão ao

final da receita



Vaso
Em Amarelo Mostarda
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. Somente nas alças de trás: (aum, 3 pb)
x6 (30)
6-8. 30 pb (30)
9. Somente nas alças da frente: 30 pb (30)
10. 30 pontos caranguejos (30)
Arremate o fio amarelo e esconda no
avesso.
Com um novo fio marrom, faça um nó
inicial e inicie na primeira alça de trás
deixada na volta 9: 
11. 30 pbx (30)
12. Somente nas alças de trás: (dimtrad, 3
pb) x6 (24)
Coloque enchimento
13. 12 dim (12)
14. 6 dim (6)
Arremate e finalize a peça. As fotos estão ao

final da receita

Dimtrad = Diminuição
tradicional. Insira a

agulha e lace o fio nos
próximos dois pontos.

Você ficará com 3
alças na sua agulha.
Lace o fio e passe

através de todas as
alças.



Flor
Em Rose
1. AM com 6 pb (6)
2. (1 pbx, 3 corr, continue no próximo ponto) x6 
Arremate e esconda os fios no avesso.

As fotos estão ao

final da receita

Acabamento
Costure a cabeça no vaso entre as voltas 13 e 14;
Costureos "pompons" entre as voltas 3 e 6 da cabeça;
Com fio branco, borde a cabeça;
Cole ou costure a rosa na cabeça.
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Fotos



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 esse post agora e ele te salva depois


