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Nesta edição você encontrará receitas e peças graciosas de 
amigurumis. A técnica oriental vem ganhando espaço no Brasil e 
encantando as crocheteiras. Amigurumis são bonequinhos feitos 
com pontos de crochê com até 15cm de altura.

Não existe fio específico para confeccionar um amigurumi; pode 
ser confeccionado com qualquer espessura de fio.

Por este motivo trouxemos opções maravilhosas de fios para 
você confeccionar e se divertir!

Para bonequinhos e enfeites decorativos os fios Camila Mais e 
Camila Fashion, são os indicados pelas crocheteiras, justamente 
por serem mercerizados e possuírem espessura uniforme, 
resistente, toque macio e efeito brilhante! E para bonequinhos 
de bebê o fio queridinho é o Cisne Bebê TodoDia, com cores 
lindas e harmoniosas, este fio possui o tratamento especial anti-
pilling que reduz o acúmulo de “Bolinhas” (pillings), tornando a 
peça macia e confortável ideal para crianças e bebês!

Agora que você já sabe de tudo isso; reúna suas linhas, 
enchimento, agulhas e bora criar! 

Com carinho, Equipe Coats.

Especialmente para você



3

Índice
Pag. 04

Abreviaturas e pontos

Pag. 05
Projetos

Pag. 06
Pera CG CML 6752

Pag. 8
Maçã CG CML 6752

Pag. 10
Laranja CG CML 6752

Pag. 12
Polvo rosa CS CSN 6753

Pag. 14
Polvo verde CS CSN 6753 

Pag. 17
Vasinhos de Cactus CG CML 6755

Pag. 21
Baleia rosa CG CSN  6748

Pag. 23
Abelhinha CG CML 6756

Pag. 25         
Abacaxi CG  CSN 6746

Pag. 27
Sorvetes CG CSN 6749 2

Pag. 29
Picolés CG CSN 6753 2

Pag. 32
Macaquinho CG CML 6754

Pag. 35
Balas CG CSN 6747

Pag. 38
Coelho Listrado CG CML 6751

Pag. 40
Coelha Bailarina CG CML 6750

Pag. 42
Camila Fashion

Pag. 43
Camila Mais

Pag. 44
Bebê Todo Dia

Pag. 45
Equipe



Abreviaturas e Pontos

4

nov.: novelo; 
carr.: carreira; 
p.: ponto; 
corr.: correntinha; 
p.bx.: ponto baixíssimo; 
p.b.: ponto baixo; 
p.a.:ponto alto; 

m.p.a.: meio ponto alto; 
p.a.d.: ponto alto duplo; 
aum.: aumento (2 p.b. no mesmo p.); 
dim.: diminuição  
(1 p.b. pegando nas alças da frente 
de 2 p.b. da carr. anterior)

corr.

início

fim

anel mágico

pbx.

p.a.

- 2 p.a. no mesmo p. de base

2 p.a. fechados juntos

pb.

p.a.d.

2 p.b. no mesmo p.

Laço
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(foto do novelo utilizado)
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CG CML 6752

10
 c

m

1 nov. de linha Camila Fashion (500m) nas 
cores00052 (rosa), 00097 (lilás) e 187 (verde);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18 e 24;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 380 
(marrom);
Enchimento acrílico (100g);
3 pares de olhos com trava de 0,7mm.

Materiais

Fio duplo de Camila Fashion 
cor rosa.
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
7) 5 p.b., 1 aum. (42 p.)
8) 6 p.b., 1 aum. (48 p.)
9) a 12 carr.: 48 p.b.
13) 6 p.b., 1 dim. (42 p.)
14) e 15ª carr.: 42 p.b.
16) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
17) 4 p.b., 1 dim. (30 p.)
18) e 19ª carr.: 32 p.b., 
coloque os olhos na 14ª carr., 
com 8 p. de distância entre 
eles.
20) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)

21) a 24ª carr.: 32 p.b.
25) 2 p.b., 1 dim. (18 p.)
26) 18 p.b., preencha com 
enchimento acrílico.
27) 1 p.b., 1 dim. (12 p.)
28) 12 p.b.
29) 6 dim. (6 p.), arremate 
e passe o fio por dentro dos 
p. com a agulha Tapestry. 
Passe o fio no centro do 
topo da pera e puxe para 
baixo, afundando o centro, 
arremate.
Faça a folha, seguindo o 
gráfico, na cor verde e 
costure na parte central 
superior da pera, borde a 
boca com 5 fios de Anchor 
Mouliné.

Execução

Pera
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(foto do novelo utilizado)
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7 
cm

CG CML 6752

1 nov. de linha Camila Fashion (500m) nas 
cores00052 (rosa), 00097 (lilás) e 187 (verde);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18 e 24;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 380 (marrom);
Enchimento acrílico (100g);
3 pares de olhos com trava de 0,7mm.

Materiais

Fio duplo de Camila Fashion 
cor verde.
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
7) 5 p.b., 1 aum. (42 p.)
8) 6 p.b., 1 aum. (48 p.)
9) a 13 carr.: 48 p.b.
14) 11 p.b., 1 aum. (52 p.)
15) 12 p.b., 1 aum. (56 p.)
16) 56 p.b.
17) 12 p.b., 1 dim. (52 p.)
18) 11 p.b., 1 dim. (48 p.)
19) 6 p.b., 1 dim. (42 p.)
20) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
21) 10 p.b., 1 dim. (33 p.)
22) 9 p.b., 1 dim. (30 p.), 
coloque os olhos na 14ª carr. 

com 6 p. de distância entre 
eles.
23) 4 p.b., 1 dim. (25 p.), 
preencha com enchimento 
acrílico.
24) 3 p.b., 1 dim. (20 p.)
25) 2 p.b., 1 dim. (15 p.)
26) 1 p.b., 1 dim. (10 p.)
27) 5 dim. (5p.), arremate e 
passe o fio por dentro dos 
p. com a agulha Tapestry. 
Passe o fio no centro do 
topo da maçã e puxe para 
baixo, afundando o centro, 
arremate.
Faça a folha, seguindo o 
gráfico, na cor lilás e costure 
na parte central superior da 
maçã, borde a boca com 5 
fios de Anchor Mouliné.

Execução

 Maçã
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(foto do novelo utilizado)

10

Folha - 20 corr.

7 
cm

CG CML 6752

1 nov. de linha Camila Fashion (500m) nas 
cores00052 (rosa), 00097 (lilás) e 187 (verde);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18 e 24;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 380 (marrom);
Enchimento acrílico (100g);
3 pares de olhos com trava de 0,7mm.

Materiais

Fio duplo de Camila Fashion 
cor lilás.
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
7) 5 p.b., 1 aum. (42 p.)
8) 6 p.b., 1 aum. (48 p.)
9) a 17 carr.: 48 p.b.
18) 6 p.b., 1 dim. (42 p.) , 
coloque os olhos na 13ª carr. 
com 8 p. de distância entre 
eles.

19) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
20) 4 p.b., 1 dim. (30 p.)
21) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
22) 2 p.b., 1 dim. (18 p.)
24) 1 p.b., 1 dim. (12 p.), 
preencha com enchimento 
acrílico
25) 6 dim. (6 p.), arremate e 
passe o fio por dentro dos p. 
com a agulha Tapestry. 
Faça a folha, seguindo o 
gráfico, na cor rosa e costure 
na parte central superior da 
laranja, borde a boca com 5 
fios de Anchor Mouliné.

Execução

Laranja
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(foto do novelo utilizado)
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13
 c

m

13 cm

CS CSN 6753

Linha Bebê Todo Dia (330m) 2 nov. nas cores 70420 
(rosa) e 70117 (verde) e 1 nov. na cor 70105 (rosa 
claro);
Linha Camila Fashion (500m) na cor 0000N (preto);
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 00001 
(branca);
Agulha de crochê Corrente Milward de 2,5 mm e 3 
mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Alfinetes cabeça de vidro Corrente Milward;
Enchimento acrílico (300g).

Materiais

Polvo rosa: pernas - 8 peças 
(cor rosa-fio duplo):
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (6x) [18 p.]
4) a 12ª carr.: 18 p.b., 
arremate deixando fio para 
as costuras e preencha com 
enchimento acrílico.

Corpo (cor rosa-fio duplo):
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (6x) [18 p.]
4) 2 p.b., 1 aum. (6x) [24 p.]
5) 3 p.b., 1 aum. (6x) [30 p.]
6) 4 p.b., 1 aum. (6x) [36 p.]
7) 5 p.b., 1 aum. (6x) [42 p.]
8) 6 p.b., 1 aum. (6x) [48 p.]
9) 48 p.b.
10) 7 p.b., 1 aum. (6x) [54 p.]
11) 54 p.b.
12) 8 p.b., 1 aum. (6x) [60 p.]

13) 60 p.b.
14) 9 p.b., 1 aum. (6x) [66 p.]
15) 66 p.b.
16) 10 p.b., 1 aum. (6x) [72 p.]
17) 72 p.b.
18) 11 p.b., 1 aum. (6x) [78 p.]
19) 78 p.b.
20) 12 p.b., 1 aum. (6x) [84 p.]
21) a 23ª carr.: 84 p.b.
24) 12 p.b., 1 dim. (6x) [78 p.]
25) 11 p.b., 1 dim. (6x) [72 p.]
26) 10 p.b., 1 dim. (6x) [66 p.]
27) 9 p.b., 1 dim. (6x) [60 p.]
28) 8 p.b., 1 dim. (6x) [54 p.]
29) 7 p.b., 1 dim. (6x) [48 p.]
30) 6 p.b., 1 dim. (6x) [42 p.]
31) 5 p.b., 1 dim. (6x) [36 p.]
32) 4 p.b., 1 dim. (6x) [30 p.]
33) 3 p.b., 1 dim. (6x) [24 p.]
34) 2 p.b., 1 dim. (6x) [18 p.]
35) 1 p.b., 1 dim. (6x) [12 
p.], preencha a peça com 
enchimento acrílico.

Execução

Polvo rosa
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Acabamento

36) 6 dim. [6 p.], arremate e 
passe o fio por dentro dos p. 
com agulha Tapestry.
 
Olhos – 2 peças (Camila 
Fashion)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. [12 p.]
3) e 4ª carr.: 12 p.b., 
arremate deixando um fio 
para costurar. Borde o brilho 
dos olhos com linha Anchor 
Mouliné e preencha com 
enchimento acrílico. 
Mancha 1 – (rosa claro-fio 

duplo)
1) 6 p.b. no anel 
mágico
2) 6 aum. [12 p.]
3) 1 p.b., 1 aum. 
(6x) [18 p.], 
arremate deixando 
um fio para costurar.

Mancha 2 – (rosa claro-
fio duplo)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. [12 p.], arremate 
deixando um fio para 
costurar.

Polvo rosa
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20
 c

m

11 cm

CS CSN 6753

Linha Bebê Todo Dia (330m) 2 nov. nas cores 70420 
(rosa) e 70117 (verde) e 1 nov. na cor 70105 (rosa 
claro);
Linha Camila Fashion (500m) na cor 0000N (preto);
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 00001 
(branca);
Agulha de crochê Corrente Milward de 2,5 mm e 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Alfinetes cabeça de vidro Corrente Milward;
Enchimento acrílico (300g).

Materiais

Polvo verde: pernas - 4 peças 
(cor verde-fio duplo):
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (6x) [18 p.]
4) 5 p.b., 1 aum. (3x) [21 p.]
5) a 20ª carr.: 21 p.b., 
arremate deixando fio para 
as costuras e preencha com 
enchimento acrílico.

Corpo (cor verde-fio duplo):
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (6x) [18 p.]
4) 2 p.b., 1 aum. (6x) [24 p.]
5) 3 p.b., 1 aum. (6x) [30 p.]
6) 4 p.b., 1 aum. (6x) [36 p.]
7) 5 p.b., 1 aum. (6x) [42 p.]
8) 6 p.b., 1 aum. (6x) [48 p.]
9) 48 p.b.

10) 7 p.b., 1 aum. (6x) [54 p.]
11) 54 p.b.
12) 8 p.b., 1 aum. (6x) [60 p.]
13) 60 p.b.
14) 9 p.b., 1 aum. (6x) [66 p.]
15) 66 p.b.
16) 10 p.b., 1 aum. (6x) [72 p.]
17) 72 p.b.
18) 11 p.b., 1 aum. (6x) [78 p.]
19) 78 p.b.
20) 12 p.b., 1 aum. (6x) [84 p.]
21) a 25ª carr.: 84 p.b.
26) 12 p.b., 1 dim. (6x) [78 p.]
27) 11 p.b., 1 dim. (6x) [72 p.]
28) 10 p.b., 1 dim. (6x) [66 p.], 
pegando na alça de trás dos p. 
29) 9 p.b., 1 dim. (6x) [60 p.]
30) 8 p.b., 1 dim. (6x) [54 p.]
31) 7 p.b., 1 dim. (6x) [48 p.]
32) 6 p.b., 1 dim. (6x) [42 p.]
33) 5 p.b., 1 dim. (6x) [36 p.]

Execução

Polvo verde
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34) 4 p.b., 1 dim. (6x) [30 p.]
35) 3 p.b., 1 dim. (6x) [24 p.]
36) 2 p.b., 1 dim. (6x) [18 p.]
37) 1 p.b., 1 dim. (6x) [12p.], 
preencher a peça com 
enchimento acrílico.
38) 6 dim. [6 p.], arremate e 
passe o fio por dentro dos p. 
com agulha Tapestry.
Trabalhe o ponto de 
acabamento nas alças 
deixadas na 28ª carr. 
Arremate. 
 
Olhos – 2 peças (Camila 
Fashion)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. [12 p.]
3) e 4ª carr.: 12 p.b., 
arremate deixando um fio 
para costurar. Borde o brilho 
dos olhos com linha Anchor 

Mouliné e preencha 
com enchimento 
acrílico. 
Bochechas 2 peças – 
(rosa claro-fio duplo)
1) 6 p.b. no anel 
mágico
2) 6 aum. [12 p.], 
arremate deixando um fio 
para costurar.

Laço
Trabalhe com fio duplo 
seguindo o gráfico.

Montagem e acabamento
Alfinete as pernas e costure 
na base do corpo. Costure os 
olhos. Costure as aplicações 
(manchas, bochechas e laço) 
e borde a boca com linha 
Camila Fashion.  

Laço

Polvo verde
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13
 c

m

CG CML 6755 

Camila Fashion (500m), 1 nov. nas cores 01179 (rosa 
escuro), 00025 (rosa claro);
Camila Mais (170m), 1 nov. nas cores 00255 
(verde), 00360 (marrom);
Agulha de crochê Corrente Milward de 2,5mm e 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18 e 24;
Alfinetes cabeça de vidro Corrente Milward;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 00403 (preto);
Enchimento acrílico (80 g);
2 copos descartáveis de plástico firme (ou outro plástico 
semelhante);
2 pares de olhos com trava de 7mm.

Materiais

Base: Vaso, terra e corpo do 
cacto – 2 peças (fio duplo de 
Camila Fashion):
1) cor rosa escuro: 6 p.b. no 
anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 30 p.b., pegando na alça 
de trás do p.
7) cor rosa claro: 30 p.b.
8) cor rosa escuro: 30 p.b.
9) cor rosa claro: 30 p.b.
10) cor rosa escuro: 4 p.b., 
1 aum. (36 p.)
11) cor rosa claro: 36 p.b.
12) cor rosa escuro: 36 p.b.
13) 36 p.b., pegando na alça 

da frente do p.
14) 36 p.b., arremate.
Recorte o fundo do copo 
descartável na medida do 
fundo do vasinho e coloque 
dentro da peça. 

Terra (Camila Mais cor 
marrom): Prenda o fio por 
dentro da peça na 13ª carr. e 
trabalhe:
1) 36 p. pegando nas alças de 
trás dos pontos da 13ª carr. 
2) 4 p.b., 1 dim. (30 p.)
3) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
4) 2 p.b., 1 dim. (18 p.), 
preencha o vaso com 
enchimento acrílico.
5) cor verde: 18 p.b.

Execução

folha 1

folha 2

Vasinhos
de Cactus
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6) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
7) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
8) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
9) 5 p.b., 1 aum. (42 p.)
10) a 18ª carr.: 42 p.b.
19) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
20) 4 p.b., 1 dim. (30 p.), 
colocar os olhos na 15ª carr., 
com 7 p. de distância entre eles.
21) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
22) 2 p.b., 1 dim. (18 p.)
23) 1 p.b., 1 dim. (12 p.), 
preencha o cacto com 
enchimento acrílico.
24) 6 dim. (6 p.), com agulha 
Tapestry, passe o fio por entre 
os pontos e arremate.

Modelo 1 (flor):
Folha 1 (Camila Mais cor 
verde):

1) 5 p.b. no anel mágico
2) 5 aum. (10 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (15 p.)
4) a 8ª carr.: 15 p.b.
9) 1 p.b., 1 dim. (10 p.)
10) e 11ª carr.: 10 p.b., 
arremate, deixando fio 
para as costuras.
Folha 2 (Camila Mais cor 
verde):
1) 4 p.b. no anel mágico
2) 4 aum. (8 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (12 p.)
4) a 6ª carr.: 12 p.b.
7) 1 p.b., 1 dim. (8 p.)
8) 8 p.b., arremate, deixando 
fio para as costuras.
Faça uma flor, seguindo o 
gráfico, com 1 fio de Camila 
Fashion e agulha 2,5mm

Vasinhos
de Cactus
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Modelo 2 (laço):
Folha 3 - 2 peças (Camila 
Mais cor verde):
1) 5 p.b. no anel mágico
2) 5 aum. (10 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (15 p.)
4) 15 p.b.
5) 2 p.b., 1 aum. (20 p.)
6) e 7ª carr.: 20 p.b.
8) 2 p.b., 1 dim. (15 p.)
9) 15 p.b., arremate, 
deixando fio para as costuras

Folha 4 (Camila Mais cor 
verde):
1) 4 p.b. no anel mágico
2) 4 aum. (8 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (12 p.)
4) a 6ª carr.: 12 p.b.

7) 1 p.b., 1 dim. (8 p.), 
arremate, deixando 
fio para as costuras.

Faça um laço, 
seguindo o gráfico, 
com 1 fio de Camila 
Fashion e agulha 2,5mm

Montagem: 
Alfinete as folhas conforme 
o esquema e costure no 
respectivo cacto. Costure a 
flor/laço. Borde a boca com 
linha Anchor Mouliné (8 fios) 
conforme o esquema (ponto 
haste ou atrás).

folha 4

folha 3folha 3

Vasinhos
de Cactus
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7 
cm

18 cm

CG CSN  6748

Linha Bebê Todo Dia (330m) 1 nov. nas cores 70105 
(rosa claro) e 70420 (rosa);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Enchimento acrílico (60g);
1 par de olhos com trava de 7mm.

Materiais

1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. [12 p.]
3) 1 p.b., 1 aum. (6x) [18 p.]
4) 2 p.b., 1 aum. (6x) [24 p.]
5) 3 p.b., 1 aum. (6x) [30 p.]
6) 4 p.b., 1 aum. (6x) [36 p.]
7) 5 p.b., 1 aum. (6x) [42 p.]
8) 42 p.b.
9) 6 p.b., 1 aum. (6x) [48 p.]
10) 48 p.b.
11) 7 p.b., 1 aum. (6x) [54 p.]
12) 1 aum., 26 p.b., 1 dim., 
25 p.b. [54 p.]
13) 1 p.b., 1 aum., 26 p.b., 1 
dim., 24 p.b. [54 p.]
14) 2 p.b., 1 aum., 26 p.b., 1 
dim., 23 p.b. [54 p.]
15) 3 p.b., 1 aum., 26 p.b., 1 
dim., 22 p.b. [54 p.]
16) 4 p.b., 1 aum., 26 p.b., 1 
dim., 21 p.b. [54 p.]
17) 5 p.b., 1 aum., 26 p.b., 1 
dim., 20 p.b. [54 p.]
18) 6 p.b., troque para a cor 
rosa claro, 1 aum., 26 p.b., 1 
dim., 19 p.b. [54 p.]
19) 7 p.b., 1 dim., (6x) [48 

p.], coloque os olhos na 15ª 
carr., com 18 p. de distância 
entre eles na parte frontal da 
peça.
20) 6 p.b., 1 dim., (6x) [42 p.]
21) 5 p.b., 1 dim., (6x) [36 p.]
22) 4 p.b., 1 dim., (6x) [30 p.]
23) 3 p.b., 1 dim., (6x) [24 p.]
24) 2 p.b., 1 dim., (6x) [18 p.]
25) 1 p.b., 1 dim., (6x) [12 
p.], preencha a peça com 
enchimento acrílico. 
26) 6 dim. [6 p.], arremate e 
passe o fio por dentro dos p. 
com agulha Tapestry.

Rabo (cor rosa-fio duplo):
Com a linha rosa (fio duplo) 
e agulha Tapestry, faça um 
alinhavo de 18p. na parte 
de trás do corpo (pegando 
aproximadamente metade 
dos p. na cor rosa e metade 
na rosa claro). Arremate.
1ª carr.:  prenda o fio duplo 
e trab. 18 p.b. pegando no 
alinhavo feito anteriormente.

Execução

Baleia rosa
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CG CML 6756

Camila Fashion (500m), 1 nov. nas cores 0000B 
(branco), 0000N (preto) e 00291 (amarelo);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18 e 24;
Alfinetes cabeça de vidro Corrente Milward;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 00403 (preto);
Enchimento acrílico (30g);
1 par de olhos com trava de 7mm.

Materiais

Corpo (fio duplo de Camila 
Fashion cor amarela):
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
7) a 9ª carr.:  36 p.b., trocar 
para a cor preta. Colocar os 
olhos na 4ª carr. com 6 p. de 
distância entre eles.
10) a 12ª carr.:  36 p.b., 
troque para a cor amarela.
13) a 15ª carr.:  36 p.b., 
troque para a cor preta.
16) a 18ª carr.:  36 p.b., 
troque para a cor amarela.
19) a 21ª carr.:  36 p.b.
22) 4 p.b., 1 dim. (30 p.)
23) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
24) 2 p.b., 1 dim. (18 p.)
25) 1 p.b., 1 dim. (12 p.), 
troque para a cor preta.

26) 1 p.b., 1 dim. (8 p.)
27) e 28ª carr.:  8 p.b.
29) 4 dim. (4 p.), arremate.

Asas 2 peças (fio duplo de 
Camila Fashion cor branca):
1) 5 p.b. no anel mágico
2) 5 aum. (10 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (15 p.)
4) a 6ª carr.: 15 p.b.
7) 1 p.b., 1 dim. (10 p.)
8) 10 p.b.
9) 5 dim. (5 p.), arremate, 
deixando fio para as costuras

Montagem: 
Costure as asas na 14ª carr., 
deixando 2 p. entre elas. 
Borde a boca com linha 
Anchor Mouliné (8 fios) 
conforme o esquema (ponto 
haste ou atrás).

Execução

10 cm

6 cm

Abelhinha
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CG  CSN 6746 

1 nov. de linha Bebê Todo Dia (330m) na cor 70123 
(amarelo) e 70117 (verde);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18 e 24;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 00403 
(preto);
Enchimento acrílico (40g);
1 par de olhos com trava de 0,7mm.

Materiais

Abacaxi (cor amarela)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
7) 5 p.b., 1 aum. (42 p.)
8) 6 p.b., 1 aum. (48 p.)
9) a 20ª carr.: 48 p.b.
20) 6 p.b., 1 dim. (42 p.)
22) a 23ª carr.: 42 p.b.
24) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
25) 36 p.b.
26) 4 p.b., 1 dim. (30 p.)
27) 30 p.b., coloque os 
olhos na 17ª carr. com 9 p. 
de distância entre eles.
28) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
29) 2 p.b., 1 dim. (18 p.)
30) 1 p.b., 1 dim. (12 p.), 

preencher com enchimento 
acrílico.
31) 6 dim. (6 p.), arremate.

Folhas – 5 peças (cor verde)
1) 5 p.b. no anel mágico
2) 5 aum. (10 p.)
3) 10 p.b.
4) 1 p.b., 1 aum. (15 p.)
5) a 11ª carr.: 15 p.b.
12) 1 p.b., 1 dim. (10 p.)
13) 10 p.b., arremate 
deixando fio para as costuras.

Montagem e acabamento:
Alfinete as folhas e costure 
na parte superior do abacaxi, 
borde a boca com 6 fios 
de Anchor Mouliné (ponto 
atrás).

Execução

7 cm

8 
cm

14
 c

m

Abacaxi
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CG CSN 6749 2 

1 nov. de linha Bebê Todo Dia (330m) nas cores, 
70124 (marrom), 70420 (rosa) e 70110 (laranja);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Enchimento acrílico (50g).

Materiais

Casquinha (cor marrom)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 1 p.b. , 1 aum. (9) 
3) 9 p.b.
4) 2 p.b. , 1 aum. (12)
5) 12 p.b.
6) 3 p.b. , 1 aum. (15)
7) 15 p.b.
8) 4 p.b. , 1 aum. (18)
9) 18 p.b.
10) 5 p.b. , 1 aum. (21)
11) e 12ª carr.: 21 p.b.
13) 6 p.b. , 1 aum. (24)
14) e 15ª carr.: 24 p.b.
16) 7 p.b. , 1 aum. (27)
17) e 18ª carr.: 27 p.b.
19)  8 p.b. , 1 aum. (30)
20) 30 p.b.
21) colocar a cor rosa - 30 
p.b.
22) 30 p.b. pegando pela alça 
de trás do p.
23) 5 p.b. , 1 aum. (35)
24) 6 p.b. , 1 aum. (40)
25) 7 p.b. , 1 aum. (45)

26) a 30ª carr.: 45 p.b.
31) 7 p.b. , 1 dim. (40)
32) 40 p.b.
33) 6 p.b. , 1 dim. (35)
34) 5 p.b. , 1 dim. (30)
35) 4 p.b. , 1 dim. (25) 
36) 3 p.b. , 1 dim. (20) 
37) 10 dim. (10), preencher 
com enchimento acrílico.
38) 5 dim. (5), passe o fio 
com a agulha Tapestry por 
entre os 5 p. e arremate, 
escondendo o fio dentro da 
peça.
Com fio rosa, trabalhe na 
22ª carr. (nas alças que 
ficaram expostas) uma 
carreira de *1 p.b., 2 p.a., 1 
p.b.* em cada alça, formando 
o acabamento (120 p.). 
Repita o procedimento para 
a outra casquinha na cor 
laranja. 

Execução

7 
cm

6 
cm

6 cm

Sorvetes
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CG CSN 6753 2 

1 nov. de linha Bebê Todo Dia (330m) nas cores 
70123 (amarelo), 70124 (marrom), 70105 (rosa) e 
70117 (verde);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 00403 
(preto);
Enchimento acrílico (50g);
2 pares de olhos com trava de 0,7mm.

Materiais

Palito (cor marrom)
1) 5 p.b. no anel mágico
2) 5 aum. (10 p.)
3) a 14ª carr.: 10 p.b., 
arremate deixando fio para 
as costuras e preencha 
a peça com enchimento 
acrílico.

Picolé (cor verde)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 3 p.b., 3 aum. (18 p.)
4) 5 p.b., 3 aum., 6 p.b., 3 
aum., 1 p.b. (24 p.)
5) 7 p.b., 3 aum., 9 p.b., 3 
aum., 2 p.b. (30 p.)
6) 9 p.b., 3 aum., 12 p.b., 3 
aum., 3 p.b. (36 p.)
7) 11 p.b., 3 aum., 15 p.b., 3 
aum., 4 p.b. (42 p.)
8) 42 p.b., pegando na alça 
de trás dos p.

9) a 12ª carr.: 42 p.b. 
13) 14 p.b., 1 dim., 19 p.b., 
1 dim., 5 p.b. (40 p.)
14) a 16ª carr.: 40 p.b. 
17) 13 p.b., 1 dim., 18 p.b., 
1 dim., 5 p.b. (38 p.)
18) a 20ª carr.: 38 p.b. 
21) 15 p.b., 1 dim., 17 p.b., 
1 dim., 2 p.b. (36 p.)
22) a 24ª carr.: 36 p.b. Coloque 
os olhos na 18ª carr. com 8 p. 
de distância entre eles. 
25) 14 p.b., 1 dim., 16 p.b., 
1 dim., 2 p.b. (34 p.)
26) a 28ª carr.: 34 p.b. 
29) 17 dim. (17 p.)
30) 1 dim., 15 p.b. (16 
p.), preencha a peça com 
enchimento acrílico.
31) 8 dim. (8 p.), passe o fio 
com a agulha Tapestry por entre 
os 8 p. e arremate, escondendo 
o fio dentro da peça. 

Execução

5 
cm

9 
cm

7 cm

Picolés
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Bochechas – 2 peças (cor rosa)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.), 
arremate deixando fio para as 
costuras.
Montagem e acabamento:
Alfinete as bochechas abaixo 
dos olhos e costure, borde 

o nariz com 6 fios de 
Anchor Mouliné 
(ponto atrás).
Repita o procedimento 
para o outro picolé 
na cor amarela.

Picolés
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CG CML 6754 

1 nov. de linha Camila Mais (170m) nas cores 0000C 
(natural), 00291 (amarelo) e 00360 (marrom);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Alfinetes cabeça de vidro Corrente Milward;
Enchimento acrílico (100g);
1 par de olhos com trava de 0,7mm.

Materiais

Cabeça (Camila Mais cor 
natural)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
7) 5 p.b., 1 aum., 2p.b. 
– colocar a cor marrom 
e trabalhar conduzindo o 
outro fio 1 p.b., voltar na cor 
natural, 2 p.b., 1 aum., [5 
p.b., 1 aum.] [4x] (42 p.)
8) 6 p.b., 1 aum., 1 p.b., 
colocar o fio marrom 3 p.b., 
voltar a cor natural 2 p.b., 
1 aum., [6 p.b., 1 aum.] 
[4x] (48 p.), arrematar o fio 
natural e seguir somente com 
a cor marrom.
9) 7 p.b., 1 aum. (54 p.), 
colocar os olhos na linha 
do centro da cabeça (anel 
mágico inicial) com 8 p. de 
distância entre eles.
10) a 13ª carr.: 54 p.b.

14) 7 p.b., 1 dim. (48 p.)
15) 6 p.b., 1 dim. (42 p.)
16) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
17) 4 p.b., 1 dim. (30 p.)
18) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
19) 2 p.b., 1 dim. (18 p.)
20) 1 p.b., 1 dim. (12 p.), 
preencher a cabeça com 
enchimento acrílico.
21) 6 dim. (6), com agulha 
Tapestry passe o fio por 
entre os pontos e arremate.

Orelhas – 2 peças (Camila 
Mais cor marrom)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3)1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) e 5ª carr.: 18 p.b.
6) 1 p.b., 1 dim. (12 p.)

Corpo (Camila Mais cor 
marrom)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)

Execução

Macaquinho
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5) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
6) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
7) a 12ª carr.: 36 p.b.
13) 4 p.b., 1 dim. (30 p.)
14)  30 p.b.
15) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
16) a 18ª carr.: 24 p.b.
19) 6 p.b., 1 dim. (21 p.)
20) 5 p.b., 1 dim. (18 p.)
21) 18 p.b., arremate e 
preencha com enchimento 
acrílico.

Braços – 2 peças (Camila Mais 
cor natural)
1) 5 p.b. no anel mágico
2) 5 aum. (10 p.)
3) a 5ª carr.: 10 p.b. cor 
natural
6) a 11ª carr.: 10 p.b. cor 
marrom, arremate deixando 
um fio para as costuras. 
Coloque enchimento acrílico 
somente na mão. 

Pernas – 2 peças (Camila Mais 
cor natural)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) 6 aum. (12 p.)
3) a 5ª carr.: 12 p.b. cor 
natural
6) a 11ª carr.: 12 p.b. cor 
marrom, arremate deixando 
um fio para as costuras, 
preencha com enchimento 
acrílico.
Rabo - (Camila Mais cor 
marrom)

1) 6 p.b. no anel mágico 
(deixe o fio inicial 
longo e passe para 
dentro e para fora 
a cada final de carr. 
para que forme 
um leve franzido 
modelando o rabo.
2) a 12ª carr.: 6 p.b.
13)  1 aum., 6 p.b. (7 p.)
14) a 24ª carr.: 7 p.b., 
arremate
Puxe levemente o fio inicial 
que foi passado entre as 
carr. para modelar o rabo de 
forma curva.

Cachecol (Camila Mais cor 
amarela)
Faça uma corr. de 45 p. e 
trab. 1 p.b. em cada corr., 
arremate.

Banana (Camila Mais cor 
marrom)
1) 6 p.b. no anel mágico
2) cor amarela - 6 p.b.
3) 1 aum., 5 p.b. (7 p.)
4) 1 aum., 6 p.b. (8 p.)
5) 1 aum., 7 p.b. (9 p.)
6) 1 aum., 8 p.b. (10 p.)
7) a 10ª carr.: 10 p.b. 
11) 1 dim., 8 p.b. (9 p.)
12) 1 dim., 7 p.b. (8 p.)
13) 1 dim., 6 p.b. (7 p.), 
preencher com enchimento 
acrílico.

Macaquinho
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CG CSN 6747

1 nov. de linha Bebê Todo Dia (330m) na cor 70123 
(amarelo) e 70117 (verde), 70420 (rosa), 70105 
(rosa claro);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Linha Anchor Mouliné, 1 meada na cor 00403 
(preto);
Enchimento acrílico (40g);
3 olhos com trava de 0,7mm.

Materiais

Bala 1
1) (rosa) 6 p.b. no anel mágico
2) (rosa) 6 aum. (12 p.)
3) (rosa) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) (amarelo) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) e 6ª carr.: (amarelo) 24 p.b.
7) a 9ª carr.: (rosa) 24 p.b.
10) a 12ª carr.: (amarelo) 24 p.b.
13) a 15ª carr.: (rosa) 24 p.b.
16) a 18ª carr.: (amarelo) 24 p.b.
19) (rosa) 2 p.b., 1 dim. (18 
p.), preencher com manta 
acrílica.
20) (rosa) 1 p.b., 1 dim. (12 p.)
21) (rosa) 6 dim. (6 p.)

“orelhas” (amarelo)
Com a linha amarela e agulha 
Tapestry, faça um alinhavo de 
6 p. na 1ª carr. do trabalho. 
Arremate. Nestes pontos, siga 
o gráfico. Faça o mesmo na 
outra lateral da bala.
Borde a boca e os olhos com 6 

fios de Anchor Mouliné (ponto 
atrás).

Bala 2
1) (rosa claro) 6 p.b. no anel 
mágico
2 (rosa claro) 6 aum. (12 p.)
3) (rosa claro) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) (verde) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) e 6ª carr.: (verde) 24 p.b.
7) a 9ª carr.: (rosa claro) 24 p.b.
10) a 12ª carr.: (verde) 24 p.b.
13) a 15ª carr.: (rosa claro) 24 p.b.
16) a 18ª carr.: (verde) 24 p.b.
19) carr.: (rosa claro) 2 p.b., 1 
dim. (18 p.), preencher com 
manta acrílica e coloque os 
olhos na 8ª e 14ª carr. 
20) (rosa claro) 1 p.b., 1 dim. (12 p.)
21) (rosa claro) 6 dim. (6 p.)
“orelhas” (verde)
Com a linha verde e agulha 
Tapestry, faça um alinhavo de 
6 p. na 1ª carr. do trabalho. 

Execução

6 
cm

11 cm

Balas
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Arremate. Nestes pontos, siga 
o gráfico. Faça o mesmo na 
outra lateral da bala.
Borde a boca com 6 fios de 
Anchor Mouliné (ponto atrás).

Bala 3
1) (rosa) 6 p.b. no anel mágico
2) (rosa) 6 aum. (12 p.)
3) (rosa) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
4) (rosa claro) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
5) e 6ª carr.: (rosa claro) 24 p.b.
7) a 9ª carr.: (rosa) 24 p.b.
10) a 12ª carr.: (rosa claro) 24 p.b.
13) a 15ª carr.: (rosa) 24 p.b.
16) a 18ª carr.: (rosa claro) 24 p.b.
19) (rosa) 2 p.b., 1 dim. (18 p.), 
preencher com manta acrílica e 

coloque o olho na 8ª carr.
20) (rosa) 1 p.b., 1 
dim. (12 p.)
21) (rosa) 6 dim. (6 p.)

“orelhas” (rosa claro)
Com a linha rosa 
claro e agulha Tapestry, 
faça um alinhavo de 6 
p. na 1ª carr. do trabalho. 
Arremate. Nestes pontos, 
siga o gráfico. Faça o mesmo 
na outra lateral da bala.
Borde a boca e o olho com 
6 fios de Anchor Mouliné 
(ponto atrás).

Gráfico das “orelhas”

Balas
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CG CML 6751

Camila Mais (170m), 1 nov. nas cores 0000C 
(natural), 00291 (amarelo), 00360 (marrom) e 
01366 (lilás);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Alfinetes cabeça de vidro Corrente Milward;
Enchimento acrílico (100g);
1 par de olhos com trava de 7mm.

Materiais

Pernas (2 peças):
1) com a cor natural: 5 p.b. no 
anel mágico
2) 5 aum. (10)
3) 1 p.b., 1 aum. (15)
4) a 10ª carr.: cor natural: 15 p.b.
11) a 13ª carr.: cor marrom: 15 p.b.
14) a 16ª carr.: cor lilás: 15 p.b.
17) a 19ª carr.: cor marrom: 15 p.b.
20) a 22ª carr.: cor lilás: 15 p.b.
23) a 25ª carr.: cor marrom: 15 p.b.
26) a 28ª carr.: lilás: 15 p.b.
29) carr.: cor marrom: 15 p.b., 
arremate e trab. outra perna 
igual, porém sem arrematar e 
faça 6 p.b. a mais nesta perna 
antes de unir as pernas (para que 
as trocas de cores fiquem nas 
costas do coelho). Preencha as 
pernas com enchimento acrílico.

Corpo:
30) 2 corr., 1 p.bx. unindo esta 

perna à perna arrematada, 15 
p.b. na perna, 2 p.b. na corr., 15 
p.b. na perna e 2 p.b. no avesso 
da corr., fechando a carreira com 34 p.
31) a 33ª carr.: cor lilás: 34 p.b.
34) a 36ª carr.: cor marrom: 34 p.b.
37) a 39ª carr.: cor lilás: 34 p.b.
40) a 42ª carr.: cor marrom: 34 p.b.
43) cor lilás: 1 dim., 32 p.b. (33 p.) 
44) cor lilás: 31 p.b., 1 dim. (32 p.)
45) cor lilás: 1 dim., 30 p.b. (31 p.) 
46) marrom: 29 p.b., 1 dim. (30 p.)
47) a 48ª carr.: cor marrom: 30 p.b.
49) a 50ª carr.: cor lilás: 30 p.b.
51) cor lilás: 3 p.b., 1 dim. (24)
52) cor marrom: 2 p.b., 1 dim. (18)
53) cor marrom: 1 p.b., 1 dim. (12)
54) marrom: 12 p.b., preencher 
o corpo com enchimento acrílico.

Cabeça:
55) e 56ª carr.: cor natural: 12 p.b.
57) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)

Execução

34
 c

m

Coelho
Listrado
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58) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
59) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
60) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
61) 5 p.b., 1 aum. (42 p.)
62) 6 p.b., 1 aum. (48 p.)
63) e 69ª carr.: 48 p.b.
70) 6 p.b., 1 dim. (42 p.)
71) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
72) 4 p.b., 1 dim. (30 p.), colocar 
os olhos na 11ª carr. do pescoço 
para cima com 12 p. de distância 
entre eles.
73) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
74) 2 p.b., 1 dim. (18 p.) 
75) 1 p.b., 1 dim. (12 p.), 
preencher a cabeça com 
enchimento acrílico.
76ª carr.: 6 dim. (6 p.), arremate

Orelhas (2 peças):
1) cor natural: 4 p.b. no anel 
mágico
2) 1 p.b., 1 aum. (6)
3) 1 p.b., 1 aum. (9)
4) 2 p.b., 1 aum. (12)
5) 5 p.b., 1 aum. (14)
6) 6 p.b., 1 aum. (16)
7) 3 p.b., 1 aum. (20)
8) a 12ª carr.: 20 p.b.
13) 3 p.b., 1 dim. (16)
14) 16 p.b.
15) 6 p.b., 1 dim. (14)

16) 14 p.b.
17) 5 p.b., 1 dim. (12)
18) e 19ª carr.: 12 p.b., 
arremate deixando fio 
para as costuras.
Braços (2 peças):
1) cor natural: 5 p.b. no 
anel mágico
2) a 6ª carr.: 5 aum. (10)
7) a 9ª carr.: cor marrom: 10 p.b.
10) a 12ª carr.: cor lilás: 10 p.b.
13) a 15ª carr.: cor marrom: 10 p.b.
16) a 18ª carr.: cor lilás: 10 p.b.
19) a 21ª carr.: cor marrom: 10 p.b.
22) a 24ª carr.: cor lilás: 10 p.b., 
arremate deixando fio para as 
costuras.

Gravata:
Faça a gravata seguindo o gráfico 
com a linha na cor amarela.

Montagem: 
Alfinete as orelhas no topo da 
cabeça, dobrando levemente 
ao meio e costure. Costure 
os braços nas laterais na 4ª 
carr. abaixo do pescoço. Faça a 
gravata e costure no pescoço.
Obs.: orelhas e braços não tem 
enchimento acrílico.

Coelho
Listrado
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CG CML 6750

Camila Mais (170m), 1 nov. nas cores 0000C (natural) 
e 01366 (lilás);
Agulha de crochê Corrente Milward de 3 mm;
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 18;
Alfinetes cabeça de vidro Corrente Milward;
Enchimento acrílico (100g);
1 par de olhos com trava de 7mm.

Materiais

Pernas (2 peças):
1) cor natural: 5 p.b. no anel 
mágico
2) 5 aum. (10)
3) 1 p.b., 1 aum. (15)
4) a 29ª carr.: 15 p.b., arremate 
e trab. outra perna igual, porém 
sem arrematar e faça a união:
30) 2 corr., 1 p.bx. unindo esta 
perna à perna arrematada, 15 
p.b. na perna, 2 p.b. na corr., 15 
p.b. na perna e 2 p.b. no avesso 
da corr., fechando a carreira 
com 34 p. Preencha as pernas 
com enchimento acrílico.

Corpo:
31) a 33ª carr.: continue com a 
cor natural: 34 p.b.
34) a 36ª carr.: cor lilás: 34 p.b.
37) 1 dim., 32 p.b. (33 p.)
38) 31 p.b., 1 dim. (32 p.)
39) 1 dim., 30 p.b. (31 p.)
40) 29 p.b., 1 dim. (30 p.)
41) 30 p.b., pegando na alça de 

trás do p. (30 p.)
 42) a 50ª carr.: 30 p.b.
51) 3 p.b., 1 dim. (24)
52) 2 p.b., 1 dim. (18)
 53) 1 p.b., 1 dim. (12)
54) e 55ª carr.: 12 p.b., 
preencher o corpo com 
enchimento acrílico (a saia pode 
ser trabalhada neste momento, 
antes de encher o corpo para 
facilitar o manuseio)

Cabeça:
56) cor natural: 12 p.b.
57) 1 p.b., 1 aum. (18 p.)
58) 2 p.b., 1 aum. (24 p.)
59) 3 p.b., 1 aum. (30 p.)
60) 4 p.b., 1 aum. (36 p.)
61) 5 p.b., 1 aum. (42 p.)
62) 6 p.b., 1 aum. (48 p.)
63) e 69ª carr.: 48 p.b.
70) 6 p.b., 1 dim. (42 p.)
71) 5 p.b., 1 dim. (36 p.)
72) 4 p.b., 1 dim. (30 p.),  
colocar os olhos na 11ª carr. do 

Execução
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pescoço para cima com 12 p. de 
distância entre eles.
73) 3 p.b., 1 dim. (24 p.)
74) 2 p.b., 1 dim. (18 p.)
75) 1 p.b., 1 dim. (12 p.), 
preencher a cabeça com 
enchimento acrílico.
76) 6 dim. (6 p.), arremate

Saia:
1) cor lilás: Trabalhe 3 p.a. no 
mesmo p. de base pegando nas 
alças deixadas na carr. 41, feche 
a carr. com 1 p.b.x. (90 p.)
2) suba 3 corr. e faça 1 p.a. em 
cada p. da carr. anterior (90 p.), 
arremate.

Braços (2 peças):
1) cor natural: 5 p.b. no anel 
mágico
2) 5 aum. (10)
3) a 23ª carr.: 10 p.b., arremate 
deixando fio para as costuras.

Orelhas (2 peças):
1) cor natural: 4 p.b. no anel 
mágico
2) 1 p.b., 1 aum. (6)

3) 1 p.b., 1 aum. (9)
4) 2 p.b., 1 aum. (12)
5) 5 p.b., 1 aum. (14)
6) 6 p.b., 1 aum. (16)
7) 3 p.b., 1 aum. (20)
8) a 12ª carr.: 20 p.b.
13) 3 p.b., 1 dim. (16)
14) 16 p.b.
15) 6 p.b., 1 dim. (14)
16) 14 p.b.
17) 5 p.b., 1 dim. (12)
18) e 19ª carr.: 12 p.b., 
arremate deixando um fio para 
as costuras.

Laço:
Faça o laço seguindo o gráfico 
com a linha na cor lilás.

Montagem: 
Alfinete as orelhas no topo da 
cabeça, dobrando levemente 
ao meio e costure. Costure 
os braços nas laterais na 4ª 
carr. abaixo do pescoço. Faça 
o lacinho e costure na base de 
uma das orelhas.
Obs.: orelhas e braços não tem 
enchimento acrílico.
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Composição: 100% Algodão Mercerizado, Contém: 500m

Ideal para a confecção de peças de vestuário, também pode ser utilizada para trabalhos 
de decoração, macramés e amigurumis.

Sugestão de agulha para crochê: Agulha de alumínio Corrente Milward nº 1,75mm.

Camila Fashion
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Composição: 100% Algodão Mercerizado, Contém: 170m

 
A linha Camila Mais possui espessura mais grossa, praticamente a junção de 2 
fios do Camila Fashion, possibilitando rendimentos ainda melhores. É possível confeccionar 
peças de decoração e moda, como tapetes, toalhas, bolsas, amigurumis e etc.

Sugestão de agulha para crochê: Agulha de alumínio Corrente Milward nº 3,5mm.

Camila Mais
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Composição: 100% Acrílico TEX: 214, Contém: 467m 

Com um toque extremamente macio, o Fio Super Bebê Cisne é perfeito para a confec-
ção de peças como mantas, casaquinhos, sapatinhos, toucas, amigurumis e outros.

Sugestão de agulha para crochê: Agulha de alumínio Corrente Milward nº 2,5mm e nº 
3mm.

Bebê Todo Dia
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Atendimento ao Consumidor

Contato telefônico:
DDG – Ligação gratuita: 0800-702-1310
De segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 8:00 às 17:00 horas

Contato por e-mail:
linhas.consumo@coats.com


