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MATERIALS 
 
Linhas 
 
Cor A: amarelo YarnArt Jeans 35 (50g, 160m) 
Cor B: laranja Alize Cotton Gold 83 (100g, 330m) 
Cor C: rosa quente YarnArt Jeans 59 (50g, 160m) 
Cor D: turquesa Alize Cotton Gold 610 (100g, 330m) 
 
Outros materiais 
 

• Agulha de crochê tamanho 2.5mm 
• Olhos com trava de segurança tamanho 8mm, 2 botões de madeira tamanho 12mm 
• Agulhas de tapeceiro, fio marrom, alfinetes, marcadores de ponto, tesoura e fibra de 

poliéster 
 

ABREVIAÇÕES 
 
 

Corr Correntinha 
Pb Ponto baixo 
Aum Aumento em ponto baixo 
Dim Diminuição em ponto baixo 
Mpa Meio ponto alto 
Pbx Ponto baixíssimo 
AM Anel mágico 
Pa Ponto alto 
Pad Ponto alto duplo 

ABREVIAÇÕES 
 
 

(…) Faça todos os pontos no mesmo 
ponto base 

[…]…x Repita as instruções entre colchetes ... 
vezes 

Bolha Ponto bolha (4 mpa no mesmo ponto) 
BLO Apenas na alça de trás 
FLO Apenas na alça da frente 
Carr Carreira 
Pts Pontos 
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INSTRUÇÕES 
 
Corpo (linha A) 
 
 carr                                                                       pts 
 

1 6pb no anel mágico (6) 
2 6 aum (12) 
3 [1pb, aum] 6x (18) 
4 [2pb, aum] 6x (24) 
5 [3pb, aum] 6x (30) 
6 [4pb, aum] 6x (36) 
7 [5pb, aum] 6x (42) 
8-17 42pb (10 carreiras) (42) 

 
Não corte a linha, nós iremos continuar fazendo 
o pescoço e a cabeça do pato. 
 

18 12pb, pbx no primeiro ponto 
dos 12pb (veja Montagem) 

(12) 

19 [1pb, aum] 6x (18) 
20 [2pb, aum] 6x (24) 
21 [3pb, aum] 6x (30) 
22 [4pb, aum] 6x (36) 
23 [5pb, aum] 6x (42) 
24 [6pb, aum] 6x (48) 
25 [7pb, aum] 6x (54) 
26-35 54pb (10 carreiras) (54) 
36 [7pb, dim] 6x (48) 
37 [6pb, dim] 6x (42) 
38 [5pb, dim] 6x (36) 
39 [4pb, dim] 6x (30) 
40 [3pb, dim] 6x, comece a encher (24) 
30 [2pb, dim] 6x (18) 
31 [1pb, dim] 6x (12) 
32 6 dim (6) 

 
Corte a linha. Deixe um longo pedaço de linha e 
com a agulha de tapeceiro, costure os pontos da 
carreira 27, fechando o buraco (veja Montagem). 

 
 
Asas (linha A, X2) 
 
carr                                                                        pts 
 

1 6pb no anel mágico (6) 
2 [1pb, aum] 3x (9) 
3 [2pb, aum] 3x (12) 
4 [3pb, aum] 3x (15) 
5 [4pb, aum] 3x (18) 
6-9 18pb (4 carreiras) (18) 
10 [4pb, dim] 3x (15) 
11 [3pb, dim] 3x (12) 
12 6 dim (6) 

 
Corte a linha. 
 
Bochechas (linha C, X2) 
 
 carr                                                                       pts 
 

1 6pb no anel mágico (6) 
2 6 aum 6, pbx no 1º ponto (12) 

 
Corte a linha. 
 
Bico (linha B) 
 
carr                                                                        pts 
 

1 10 corr, comece no 2º ponto a 
partir da agulha 

(10) 

2 pb, (mpa, pa), (2pad), (pa, mpa), 
pbx, (mpa, pa), (2pad), (pa, mpa), 
pb 

(15) 

 
Corte a linha, deixando um longo pedaço para 
costurar, dobre ao meio e costure os dois lados 
juntos. 
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INSTRUÇÕES 
 
Pernas (linha B, X2) 
 
 carr                                                                       pts 
 

1 6pb no anel mágico (6) 
2 6 aum (12) 
3 [pb 1, Bolha] 3x (se você não 

souber como fazer o ponto 
bolha, veja a parte Montagem), 
6pb 

(12) 

4 12pb  (12) 
5 6 dim (6) 

 
Corte a linha, teça nos últimos 6 pontos, 
fechando o buraco. 
 
Rabo (linha B) 
 
 carr                                                                       pts 
 

1 [6 corr, pbx na 1ª corr] 3x (18) 
 
Corte a linha. 

 
 
Laço (linha C: parte pequena, linha D: parte 
grande) 
 
Nós iremos fazer 2 partes e então, costurá-las 
juntas para fazer o laço. Parte pequena: comece 
com 30 correntinhas; Parte grande: comece com 
36 correntinhas. Abaixo estão as instruções para a 
parte pequena, faça a parte grande da mesma 
forma. 
 
carr                                                                        pts 
 

1 30 corr, pbx na 1ª corr para fazer 
um anel, 1 corr, *pule 1 pt, (1pb, 
1pa) no mesmo ponto*, repita ** 
até o final, pbx na corr 1, vire 

(30) 

2-
4 

1 corr, *pule 1 pt, (1pb, 1pa) no 
mesmo ponto* perceba que o 
(1pb, 1pa) estará no pb da carreira 
anterior, repita ** até o final, pbx 
na corr 1, vire (3 carreiras) 

(30) 

 
Corte a linha. 
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MONTAGEM 
 

Coloque os marcadores nos 
pontos 1 & 12 da carr 18 do 
corpo 

Junte os 2 pontos marcados 
com um pbx 

Continue fazendo a cabeça 

   

 
Comece a encher conforme 
faz a cabeça 

Use a agulha de tapeceiro para 
costurar os pontos restantes 
dos 2 lados opostos do corpo  

Comece a encher conforme 
costura 

   

 
Costure até chegar na cabeça, 
esconda o restante da linha. 

 
Costure as asas no corpo 
usando os 2 botões 

 
Posicione os olhos entre as 
carreiras 29& 30 da cabeça, 
com 12pts entre eles 

   

 
Costure as 2 bochechas em 
cada lado da cabeça 

 
Costure o bico entre os 2 olhos 

 
Costure o rabo no corpo 
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MONTAGEM 
 

Fazendo o ponto bolha: 4 mpa 
no mesmo ponto (você terá 5 
laçadas na agulha) 

Puxe por todas as 5 laçadas Faça as pernas seguindo as 
instruções 

   

 
Teça nos últimos 6pts e deixe 
um longo pedaço de linha 

Costure as 2 pernas no corpo Faça o laço 

   

 
Faça o laço 

 
Faça o laço 

 
Faça o laço 

   

 
Deixe um longo pedaço de 
linha e enrole várias vezes ao 
redor das 2 peças para fazer o 
laço 

 
Costure o laço na cabeça e o 
pato está pronto J. 
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