
D E S I G N  P O R  C A M I L A  L I N H A R E S

PADRÃO  G RA TU I T O !

Piutrukio!



Olá!
Fui convidada pela Andreza da
@linhasdealgodão para criar a receita
gratuita do desafio do Guia do Amigurumi
do mês de Junho.
Fico extremamente feliz e agradecida por
estar podendo participar e contribuir com
o Guia ❤
 

Regras do desafio:

Ao postar a foto do seu resultado, marque as páginas @crochetopia e
@linhasdealgodão, e utilize também a #guiadoamigurumi - Vamos
adorar ver o seu Piutrukio finalizado <3
O desafio é válido para todo o mês de Junho, 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.
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É como um móbile feito com bastidor
de bordado. Você pode deixar ele
penduradinho no cantinho do seu
quarto ou sala.

Este é o Petrukio, um pintinho caipira que
veio neste mês de Junho para alegrar o
seu dia e o seu espaçinho  ❤
 
Você pode utilizar ele como decoração de
várias maneiras. Uma das maneiras que
pensei em utilizá-lo:
 

Mas caso você preferir, ou não ter o bastidor, você pode usar ele
sozinho mesmo, que já fica muito fofo.

Piutrukio!
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Vamos começar? passe para o lado



materiais utilizados

Fio amigurumi na cores Creme (cód. 1112), Dark Cheddar (cód.4131)
e Chiclete (cód.3131) (mas fiquem a vontade para utilizar os fios e
as cores que preferir).
Agulha tamanho 2,5mm
Olhos com trava de segurança tamanho 11mm
Enchimento
Agulha de tapeceiro
Fio para bordado
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passe para o lado



corpo

Com o fio amarelo (Creme):
1- 6pb no AM (6pts)
2- 6aum (12pts)
3- 1pb, 1aum x6 (18pts)
4- 2pb, 1aum x6 (24pts)
5- 3pb, 1aum x6 (30pts)
6- 4pb, 1aum x6 (36pts)
7- 5pb, 1aum x6 (42pts)
8 à 14- 42pts por toda a volta
15- 5pb, 1dim x6 (36pts)
16- 36pts por toda a volta
17- 4pb, 1dim x6 (30pts)
18- 30pts por toda a volta
19- 3pb, 1dim x6 (24pts)
20- 24pts por toda a volta
21- 2pb, 1dim x6 (18pts)
22- 1pb, 1dim x6 (12pts)
23- 6dim (6pts)
 
Arremate e finalize a peça.

Adicionar os olhos entre as
carreiras: 11 e 12 (contando
debaixo para cima)
10 pts de distância

Olhos

 

@crochetopia



asinhas

bico

Com o fio amarelo (Creme):
1- 6pb no AM (6pts)
2- 6aum (12pts)
3 à 8- 12pts por toda a volta
 
Dobre a peça no meio e faça 6pbx
entre as duas camadas para fechar
a peça.

2x

Com o fio laranja (Dark Cheddar):
1- 4pb no AM (4pts)
2- 4aum (8pts)
3- 1pb, 1 aum x4 (12pts)
4- 4pts por toda a volta
 
Dobre a peça no meio e faça 6pbx
entre as duas camadas para fechar
a peça.

@crochetopia



patinhas

rabinho

Com o fio laranja (Dark Cheddar):
1- 6pb no AM (6pts)
2- 6aum (12pts)
 
Dobre a peça no meio e faça 6pbx
entre as duas camadas para fechar
a peça.

2x

Com o fio amarelo (Creme):
1- 4pb no AM (4pts)
2- 4aum (8pts)
3- 1pb, 1 aum x4 (12pts)
4- 4pts por toda a volta
 
Dobre a peça no meio e faça 6pbx
entre as duas camadas para fechar
a peça.

@crochetopia



montagem

Costure as asas na lateral do corpinho
Costure o bico no centro do rostinho
Costure as patinhas na parte debaixo do corpinho

Bordar as bochechinhas rosas próximo aos olhos do Piutrukio.
Utilizar dois pontos de distância. 
Se quiser fazer sobrancelhas, use um fio mais fininho para deixar
mais delicado. Eu utilizei meado de bordado, mas você pode usar
o que possuir em casa ;)

Atenção: O anel mágico do corpinho fica para baixo. A contagem
para adicionar os olhos, deve começar debaixo para cima. 
 
Para fazer as costurar da peça, utilize sempre os olhos como apoio
para alinhamento.
 

 
 
Bordado
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móbile (materiais)

Bastidor para bordado tamanho pequeno;

Um fio longo para poder pendurar no local que desejar (no meu
caso utilizei uma tira de cetim).

Opcional: Se quiser customizar o seu bastidor, utilizar fita de cetim
na cor da sua preferência.

Se você quiser utilizar o Piutrukio como móbile, você vai precisar de
essencialmente dois itens:
 

 

 

 
 



usar como móbile

Passe cola de artesão ou tenaz, com um pincel

em 1/4 do bastidor, na parte interna e externa;

Onde você passou a cola, com uma tira de

cetim da cor que você preferir (no meu caso

usei uma com tons de arco-iris que eu tinha

em casa), você vai passando ao redor do

bastidor em espiral;

Vai repetindo o processo até terminar de

enrolar o cetim por todo o bastidor;

Para o acabamento, corte o fio que sobrar, e

cole rente ao bastidor.

Por fim, amarre um fio, no qual você vai usar

para pendurar o móbile onde quiser.

Você pode amarrar ou usar cola para deixar o

acabamento mas bonito (no caso da

imagem ao lado, eu usei cola).
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