CG CSN 6396 – Tapete com corujas
(Cisne D’Primera)

Técnica:

$SPDIÐ
Crochê
- Amigurumi

Marca:

$JTOF
Cisne

Tema:

Natal
%FDPSBÎÍP

Lista de materiais:
– 38
CGTamanho
CSN 7328
- Biscoito com gravata

• MATERIAL:
Linha Cisne Amigulove Pelúcia (nov. 90 m): 1
Brunella
(nov.das
500 m):
8 nov.00369
na cor 00139
(azul); 0000C
nov.• Linha
em cada
uma
cores:
(marrom),
• Ag. para tricô Corrente Milward nº 4;
(cru)
e
00229
(verde);
• Ag. para crochê em alumínio anodizado Corrente
com
2,5 mm;
• Milward
Ag.
para
crochê em aço niquelado Corrente
Tamanho:
80costura
cm x 50Tapestry
cm
• Ag. para
Milward com 4 mm; Corrente Milward nº 118. •Material Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº
113;
t
'JPCisne D’Primera OPWH OPWOBDPS
•CSBODP OPWFNDBEBVNBEBTDPSFT
Fibra siliconada para os enchimentos;
SPTB 
MJMÈT 
WFSNFMIP
• BNBSFMP
1 par
de olhos
com 
travasB[VMDMBSP
nº 11.  B[VM
FTDVSP  NBSSPNDPMPS  WFSEFDMBSP  WFSEF
FTDVSP  NBSSPN F/ QSFUP 
t
"HQBSBCPSEBS5BQFTUSZ$PSSFOUF.JMXBSEO
t
5BMBHBSÎBDPNDNYDN

CG CSN 7329 - Biscoito com saia rosa

•
Linha Cisne Amigulove Pelúcia (nov. 90 m): 1
nov. em cada uma das cores: 00369 (marrom), 0000C
(cru) e 00025 (rosa);
•
Ag. para crochê em aço niquelado Corrente
Milward com 4 mm;
•
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº
113;
•
Fibra siliconada para os enchimentos;
•
1 par de olhos com travas nº 11.

Criação: Rosangela Salins p/ Coats Corrente
Execução: Rosangela Salins

Biscoitinhos de natal

Criação – Erika Kawakami para Coats Corrente
Execução – Erica Kawakami
Instagram - @ekafeitapravoce
coatscrafts.com.br
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CG CSN
6396 Tapete com corujas - Cisne D’Primera
CG CSN 7328 - Biscoito com
gravata
Abreviaturas e pontos empregados: p. –

Abreviaturas
empregados
ponto(s), ag.e–pontos
agulha(s),
carr. – carreira(s), rep.

– repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), corr.

t
QoQPOUP OPWOPWFMP BHBHVMIB QSPTJOIB
– correntinha, p.bx. – p. baixíssimo, p.b. – p.
FQEFDBTFBS

baixo, p.a. – p. alto, x – vezes, aum. (aum.) – 2 p.
laçando o mesmo p. da base., dim. (diminuiExecução:
ção) – introduza a ag. nas alças da frente das 2
corr. formadas
pelos p. de base posteriores,
t
$FOUSBMJ[FBUBMBHBSÎBFJOJDJFPCPSEBEPFNQ
Ponto
rosinhapor dentro das 2
puxe
uma
laçada
passando
SPTJOIBBDPNQBOIBOEPPEJBHSBNBFBMFHFOEBQBSBB
É o ponto
cruz
sobre
2 por 2 fios,
alças, com outra
laçada
faça
o p.b..
EJTUSJCVJÎÍPEBTDPSFTFEPTQPOUPT
em seguida trabalha-se 1/2 ponto
ponto cruz cuzando cada ponta
t
$BEB RVBESBEP OP GVOEP EP EJBHSBNB
Execução:
sobre 2 x 2 fios.
SFQSFTFOUBQSPTJOIBGFJUPTPCSFYmPTEBUBMBHBSÎB
•
Cabeça – com a linha marrom faça um
anel mágico e trab. ao redor da seguinte
t
"QØT DPODMVJS P CPSEBEP  DPN P mP WFSNFMIP
maneira:
USBCPQEFDBTFBSTPCSFmPTEBUBMBHBSÎBBPSFEPSEP
1ª carr. - 6 p.b.
UBQFUF
2ª carr. – 6 aum.. (12 p.)
3ª carr. – 1 p., 1 aum. (6x) (18 p.)
4ª carr. - 2 p., 1 aum.. (6x) (24 p.)
5ª carr. – 3 p., 1 aum. (6x) (30 p.)
6ª carr. - 4 p., 1 aum.. (6x) (36 p.)
7ª até 11ª carr. - 36 p.
12ª carr. - 4 p., 1 aum.. (6x) (30 p.)
13ª carr. – 3 p., 1 dim. (6x) (24 p.)
Aplique os olhos entre a 8ª e 9ª carr. deixando
6 p. de intervalo.
14ª carr. - 2 p., 1 dim..(6x) (18 p.)
Encha com fibra.

Depois de finalizado o corpo, encha com fibra
15ª carr. – 1 p., 1 dim. (6x) (12 p.)
e feche os braços pegando somente as alças
16ª carr. – 6 dim.
Ponto
rosinha
Ponto
de
casear
de dentro.
Arremate.
É •o pontoPernas
cruz sobre
por 2afios,
•
Botões (2x) – com a linha verde faça
(2x) –2 com
linha marrom faça
em seguida trabalha-se 1/2 ponto
um anel mágico e trab. 5 p.b. ao redor.
um anel
trab.ponta
ao redor da seguinte
ponto
cruz mágico
cuzandoecada
Arremate deixando linha para costurar.
maneira:
sobre 2 x 2 fios.
•
Gravata – com a linha verde faça um
1ª carr. - 6 p.b.
anel mágico e trab. ao redor da seguinte
2ª carr. – 6 aum.. (12 p.)
Ponto
maneira: 2 corr., 4 p.a., 2 corr., 1 p.bx., 2 corr., 4
3ª atéde8ªcasear
carr. – 12 p.
O
ponto
de
casear
tem os
pontos bem juntos.
p.a., 2 corr.,
1 p.bx.
Arremate.
Puxe a agulha na linha inferior, introduza-a na
Arremate
deixando
linha
•
Corpo – com a linha marrom, unaposição
as
certa na
linha superior,
fazendo
umpara
pontocosturar.
• com Detalhes
das
pernas
e braços – Com a
pernas e trab. ao redor da seguinte maneira:
reto para baixo
a linha por
baixo
da ponta
da
agulha.
Puxe
o
ponto
para
formar
uma
laçada
linha cru trab. uma carr. de p.bx. ao redor da
1ª carr. - 24 p., sendo 12 em cada perna
e repita. Este
executado
4ª ponto
carr. depode
cadaser
perna
(12 p.). em
2ª até 6ª carr. – 24 p.
tecidos
próprio
para
bordado
sobre
fios
Com a linha cru trab. uma contáveis.
carr. de p.bx. ao
7ª carr. – 2 p., 1 aum. (6x) (18 p.)
O ponto
deIniciando
casear tem
pontos bem juntos.
redor da 3ª carr. de cada braço (9 p.).
•
os os
braços:
Puxe a agulha na linha inferior, introduza-a na
Com a linha cru trab. uma carr. de p.bx. ao
8ª carr.
p., 8 superior,
corr., volte
com um
p.b.ponto
laçando a 2ª
posição
certa–na5 linha
fazendo
redor da 5ª carr. da cabeça (30 p.).
7 p. (1com
p. em
cada corr.),
8 p.,da
8 corr.,
reto corr.,
para baixo
a linha
por baixo
pontavolte
com p.b.
laçando
2ª corr.,
7 p.uma
(1 p.laçada
em cada
da agulha.
Puxe
o pontoa para
formar
e repita.
Montagem e acabamento:
corr.),Este
5 p. ponto pode ser executado em
tecidos
próprio
para–bordado
sobre
fios contáveis.
•
Costure os botões e a gravata.
9ª até 11ª carr.
5 p., 14 p.
do braço,
8 p., 14 p.
do braço, 5 p. (46 p.)
•
Continuando o corpo:
12ª carr. – 5 p., pule 14 p. do braço, 8 p. da
frente do corpo, pule 14 p. do braço, 5 p. (18 p.)
13ª carr. - (4 p., 1dim) [3x] (15 p.), 1 p.bx.
Arremate deixando linha para costurar.
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CG CSN
6396
Tapete com corujas - Cisne D’Primera
CG CSN 7329 - Biscoito com
saia
rosa
Abreviaturas e pontos empregados: p. –

Abreviaturas
empregados
ponto(s), ag.e–pontos
agulha(s),
carr. – carreira(s), rep. –

repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), corr. –

t
QoQPOUP OPWOPWFMP BHBHVMIB QSPTJOIB
correntinha, p.bx. – p. baixíssimo, p.b. – p. baixo,
FQEFDBTFBS

p.a. – p. alto, x – vezes, aum. (aum.) – 2 p. laçando o mesmo p. da base., dim. (diminuição) –
Execução:
introduza a ag. nas alças da frente das 2 corr.
formadas
pelos p. de base posteriores, puxe
t
$FOUSBMJ[FBUBMBHBSÎBFJOJDJFPCPSEBEPFNQ
Ponto rosinha
uma laçada passando
por dentro das 2 alças,
SPTJOIBBDPNQBOIBOEPPEJBHSBNBFBMFHFOEBQBSBB
É
o
ponto
cruz
sobre 2 por 2 fios,
com
outra
laçada
faça
o p.b..
EJTUSJCVJÎÍPEBTDPSFTFEPTQPOUPT
em seguida trabalha-se 1/2 ponto
ponto cruz cuzando cada ponta
t
$BEB RVBESBEP OP GVOEP EP EJBHSBNB
Execução:
sobre 2 x 2 fios.
SFQSFTFOUBQSPTJOIBGFJUPTPCSFYmPTEBUBMBHBSÎB
•
Cabeça – com a linha marrom faça um
anel mágico e trab. ao redor da seguinte maneit
"QØT DPODMVJS P CPSEBEP  DPN P mP WFSNFMIP
ra:
USBCPQEFDBTFBSTPCSFmPTEBUBMBHBSÎBBPSFEPSEP
1ª carr. - 6 p.b.
UBQFUF
2ª carr. – 6 aum.. (12 p.)
3ª carr. – 1 p., 1 aum. (6x) (18 p.)
4ª carr. - 2 p., 1 aum.. (6x) (24 p.)
5ª carr. – 3 p., 1 aum. (6x) (30 p.)
6ª carr. - 4 p., 1 aum.. (6x) (36 p.)
7ª até 11ª carr. - 36 p.
12ª carr. - 4 p., 1 aum.. (6x) (30 p.)
13ª carr. – 3 p., 1 dim. (6x) (24 p.)
Aplique os olhos entre a 8ª e 9ª carr. deixando 6
p. de intervalo.
14ª carr. - 2 p., 1 dim..(6x) (18 p.)
Encha com fibra.

15ª carr. – 1 p., 1 dim. (6x) (12 p.)
feche os braços pegando somente as alças de
16ª carr. – 6 dim.
dentro.
Ponto rosinha
Ponto de• casear Botões (2x) – com a linha verde faça um
Arremate.
ponto cruz
2 fios,
• É o Pernas
(2x)sobre
– com2 apor
linha
marrom faça um
anel mágico e trab. 5 p.b. ao redor.
em seguida trabalha-se 1/2 ponto
anelponto
mágico
e
trab.
ao
redor
da
seguinte
maneira:
Arremate deixando linha para costurar.
cruz cuzando cada ponta
1ª carr.
- 62p.b.
•
Saia – com a linha rosa trab. ao redor da
sobre
x 2 fios.
2ª carr. – 6 aum.. (12 p.)
4ª carr. do corpo, pegando a alça da frente, da
3ª até 8ª carr. – 12 p.
seguinte maneira: 3 corr., 2 p.a. laçando a
Ponto
de
casear
Arremate.
mesma base, 1 aum. em p.a. em cada p. de base
O ponto
casear tem
pontos bem
juntos.
•
Corpo – com a linha marrom, una as pernas
e deseguinte
até os
completar
a volta.
Feche a carr. com
Puxe a agulha na linha inferior, introduza-a na
trab. ao redor da seguinte maneira:
p.bx.
3ª corr..fazendo um ponto
posição certa1na
linhanasuperior,
1ª carr. - 24 p., sendo 12 em cada perna
Arremate
costurar.
reto para baixo
com adeixando
linha por linha
baixopara
da ponta
da agulha. Puxe
o ponto
formar
uma
laçada
2ª e 3ª carr. – 24 p.
•
Laço para
– com
a linha
rosa
faça um anel
e
repita.
Este
ponto
pode
ser
executado
em maneira: 2
4ª carr. – 24 p. laçando a alça de trás
mágico e trab. ao redor da seguinte
tecidos
próprio
para
bordado
sobre
fios
contáveis.
5ª e 6ª carr. – 24 p.
corr., 3 p.a., 2 corr., 1 p.bx., 2 corr., 4 p.a., 2 corr., 1
O
ponto
de
casear
tem
os
pontos
bem
juntos.
7ª carr. – 2 p., 1 aum. (6x) (18 p.)
p.bx.
Puxe a agulha na linha inferior, introduza-a na
• posiçãoIniciando
os braços:
Arremate deixando linha para costurar.
certa na linha
superior, fazendo um ponto
8ªreto
carr.
–
5
p.,
8
corr.,
volte
com
p.b.
laçando
a
2ª
•
Detalhes das pernas e braços – Com a
para baixo com a linha por baixo da ponta
corr.,
7 p. (1Puxe
p. emo cada
8 p., 8 corr.,
volte com
linha cru trab. uma carr. de p.bx. ao redor da 4ª
da agulha.
pontocorr.),
para formar
uma laçada
e repita.
Este
executado
em5 p.
p.b.
laçando
a 2ªponto
corr., 7pode
p. (1 ser
p. em
cada corr.),
carr. de cada perna (12 p.).
tecidos
próprio
para
bordado
sobre
fios
contáveis.
9ª até 11ª carr. – 5 p., 14 p. do braço, 8 p., 14 p. do
Com a linha cru trab. uma carr. de p.bx. ao redor
braço, 5 p. (46 p.)
da 3ª carr. de cada braço (9 p.).
•
Continuando o corpo:
Com a linha cru trab. uma carr. de p.bx. ao redor
12ª carr. – 5 p., pule 14 p. do braço, 8 p. da frente do
da 5ª carr. da cabeça (30 p.).
corpo, pule 14 p. do braço, 5 p. (18 p.)
13ª carr. - (4 p., 1dim) [3x] (15 p.), 1 p.bx.
Montagem e acabamento:
Arremate deixando linha para costurar.
•
Costure os botões e o laço.
Depois de finalizado o corpo, encha com fibra e
coatscrafts.com.br
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