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MATERIALS 
 
Linhas 
 

Versão Baleia Versão Ovelha 
Cor A: laranja YarnArt Jeans 23 (50g, 160m) Cor A: bege Baby Jeans 29 (40g, 128m) 
Cor B: branco YarnArt Jeans 62 (50g, 160m) Cor B: branco YarnArt Jeans 62 (50g, 160m) 
Cor C: azul YarnArt Jeans 47 (50g, 160m) Cor C: preto Baby Jeans 34 (40g, 128m) 
Cor D: turquesa Baby Jeans 41 (40g, 128m) Cor D: amarelo Baby Jeans 63 (40g, 128m) 
 
Outros materiais 
 

• Agulha de crochê tamanho 2.5mm 
• Agulha de tapeceiro, fio marrom, alfinetes, marcadores de ponto, tesouras, 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 
BLO Apenas na alça de trás 
FLO Apenas na alça da frente 
Carr Carreira 
Pts Pontos 
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INTRUÇÕES 
 
Base comum (linha A) 
 carr                                                                       pts 
 

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

você estiver usando uma linha 
grossa ou apenas quiser uma 
almofada menor, pare aqui e vá 
para a receita da Baleia ou Ovelha, 
se você quiser uma almofada 
grande, continue trabalhando, 
contanto que o número total de 
pontos possa ser dividido por 12)  

(48) 

9 [7pb, 1 aum] 6x (54) 
10 4pb, 1 aum, [8pb, 1 aum] 5x, 4pb (60) 
11 (BLO) 60pb (60) 

 
A partir dessa carr, você pode escolher entre a 
receita da Baleia & Ovelha. A cor irá mudar 
conforme a cor da letra (cheque as cores em 
Linhas na parte dos materiais) 
 
Baleia (linha A) 
 

12 8pb, [1pb, 1pb, 1pb, 9pb] 4x, 1pb, 
1pb, 1pb, 1pb 

(60) 

13 [7pb, 1pb, 1pb, 1pb, 1pb, 1pb] 5x (60) 
14 9pb, [1pb, 11pb] 4x, 1pb, 2pb, 

corte a linha B 
(60) 

15 [2pb, 1pb, 2pb, 3pb, 2pb, 2pb] 5x (60) 
16 [1pb, 3pb, 3pb, 4pb, 1pb] 5x (60) 
17 [2pb, 1pb, 3pb, 3pb, 1pb, 2pb] 5x (60) 
18 [2pb, 2pb, 1pb, 7pb] 5x (60) 
19 [2pb, 10pb] 5x (60) 
20 [3pb, 9pb] 5x (60) 
21 [4pb, 7pb, 1pb] 5x, corte a linha C (60) 
22-23 60pb (2 carrs) (60) 

 

 
 

24 (BLO) [8pb, 1 dim] 6x (54) 
25 [7pb, 1 dim] 6x (48) 
26 [6pb, 1 dim] 6x (42) 
27 [5pb, 1 dim] 6x (36) 
28 [4pb, 1 dim] 6x (30) 
29 [3pb, 1 dim] 6x, comece a 

encher, não encha muito, 
apenas o suficiente para 
deixar inchado 

(24) 

30 [2pb, 1 dim] 6x (18) 
31 [1pb, 1 dim] 6x (12) 
32 6 dim (6) 

 
Corte a linha deixando um pedaço bem longo, 
teça nos últimos 6pts, fechando o buraco. Use a 
agulha de tapeceiro para puxar do centro da 
parte inferior para o centro da parte da frente da 
almofada para fazer um côncavo em cada lado 
(veja a parte Montagem). Coloque a linha D no 
último pt da carr 11, faça pbx em FLO até o final 
da carreira. Vire a almofada de cabeça para baixo, 
coloque a linha D no primeiro pt da carr 24, faça 
pbx em FLO até o final da carreira. Esconda o 
restante da linha. 
 
Ovelha (linha A) 
 

12 [4pb, 6pb, 2pb] 5x (60) 
13 [3pb, 8pb, 1 pb] 5x (60) 
14-15 [2pb, 10pb] 5x (2 carrs) (60) 
16 [2pb, 2pb, 6pb, 2pb] 5x (60) 
17 [2pb, 3pb, 4pb, 3pb] 5x (60) 
18 [3pb, 2pb, 4pb, 2pb, 1pb] 5x (60) 
19 [4pb, 6pb, 2pb] 5x, corte a 

linha B 
(60) 

20 [5pb, 1pb, 2pb, 1pb, 3pb] 5x, 
corte a linha C 

(60) 

21-22 60pb (2 carrs) (60) 
23-31 Faça as carreiras 24-32 da 

receita da Baleia 
(6) 

 
Apenas faça como na receita da Baleia 
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MONTAGEM 
 

Faça seguindo as instruções Faça seguindo as instruções Comece a encher, não encha 
muito, apenas o suficiente para 
deixar inchado 

   

 
Comece a encher, não encha 
muito, apenas o suficiente para 
deixar inchado 

Teça nos últimos 6 pts, 
fechando o buraco. 

Teça nos últimos 6 pts, 
fechando o buraco. 

   

Puxe do centro da parte inferior 
para o centro da parte da frente 
da almofada para fazer um 
côncavo em cada lado 

 
Passe a agulha para o outro 
lado da almofada 

 
Puxe a linha gentilmente 

   

 
Force apenas o necessário para 
fazer um côncavo como esse 

 
Repita puxando a linha de 1 
lado para o outro da almofada 
4-5 vezes 

Quando ambos os lados 
tiverem um côncavo como 
esse, corte a linha e esconda o 
restante 
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MONTAGEM 
 

Coloque a linha D no último pt 
da carr 11 

Faça pbx em FLO até o final da 
carreira 

Esconda o restante da linha 

   

 
Vire a almofada de cabeça para 
baixo, coloque a linha D no 
primeiro pt da carr 24 

Faça pbx em FLO até o final da 
carreira 

Esconda o restante da linha 

   

 
 


