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Curso de Amigurumi Para Iniciantes
com Ariane Torres

A técnica Amigurumi, originalmente 
do Japão, é uma das principais ten-
dências do momento! Que não seria 
para menos, já que os personagens 
confeccionados com linhas e agulha 
de crochê, são simplesmente encan-
tadores. Seja por hobby ou para ga
rantir uma grana extra, o amigurumi 
vai conquistar você também!

O Amigurumi

5
Dias de 
curso

100% 
online

Gratuito Sorteios Gráficos 
exclusivos

Certificado 
Digital

O que vai ter?

 1 - As aulas aconte-
cerão no Facebook 
da Coats Corrente 
dos dias 24/05 ao 
dia  28/05 ás 20hrs

 2 - Para garantir o certi-
ficado e participar dos 
sorteios, basta se ca-
dastrar  no link que dis-
ponibilizaremos em 
breve nas redes sociais 
da Coats Corrente - O 
cadastro é rápido e fácil

3 - Você poderá ter 
acesso direto ao 
nosso Telegram e 
receber conteúdos 
exclusivos da Coats

DICA: É importante que você realize o cadastro para concorrer aos 
sorteios durante as aulas e receber o seu certificado

Como participar?

Você aprenderá como criar 
personagens em amiguru-
mi do zero! Desde os ma-
teriais à serem utilizados 
até os maiores segredos 
para garantir os melhores 
resultados para as suas 
criações.

Metodologia:

Ariana Torres
DentDentre tantos conhecimentos, 
Ariane Torres, cria peças auto-
rais em diferentes técnicas, mas 
é o Amigurumi a sua paixão e 
especialidade. Com mais de 
160K de inscritos no Youtube, 
ela segue ensinado e inspiran-
do pessoas.

Breve histórico, apresentação dos ma-
teriais e peças possíveis de se obter 
com a técnica. Anel mágico, ponto 
baixo, trabalho em espiral.

Confecção de uma esfera base, 
formas geométricas, múltiplos e leitu-
ra de receitas.

Alterações na esfera para modelagem 
de formas, troca de cores.

União das pernas e confecção das 
partes para montagem.

Montagem e acabamentos, finaliza-
ção e encerramento.
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