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Olá, Crochenauta!

Aproveite!

Este móbile de Abelhinhas foi criado com muito carinho,
especialmente para a Maratona Artesanal.

 
A Maratona Artesanal é o maior evento digital de
artesanato da América Latina, criado pela Coats,

convidando diversas artesãs para rechear o evento com
conteúdo exclusivo.

 
 Como o nome sugere, trata-se de uma maratona de

artes manuais, onde vocês tem aulas e dicas exclusivas
de todas as técnicas durante uma semana inteira!

 
Durante os dias, 07 a 11 de junho, são disponibilizadas

várias lives e vídeo aulas, totalmente exclusivos.
 

Fique de olho e aproveite para maratonar com a gente!
 

© 2021- Design por Camila Linhares @crochetopia
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Materiais
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Abreviações

Informações técnicas

Abelhinhas

Bochechas

Móbile

Obrigada!

Asinhas
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SUMÁRIO
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Fácil
nível

Média = 2 horas
tempo de execução

35 cm
altura do móbile

https://www.crochetopia.com.br/
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AM = Anel mágico

Ch = Correntinha

Pt = ponto

Pb = ponto baixo

Pbx = ponto baixíssimo

Pa = ponto alto

Aum = Aumento

Dim = Diminuição

X = Total de vezes à ser repetido

abreviações
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Natural
0000C

Preto
0000N

Amarelo
00291
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materiais

Utilizado os fios Amigulove Pelúcia:

fios
(Círculo):

outros
Agulha de crochê Corrente
5,00mm

Enchimento

Agulha de tapeçaria

Tesoura

Nylon

Par de olhos tamanho
9mm

3 arcos de bastidor tamanho

Pequeno

Cola 

Meada na cor rosa 

https://www.crochetopia.com.br/


1- 6pb no AM (6pts)

2- 6 aum (12pts)

3 à 4- 12 pb em toda a volta  (12pts) - 2 carreiras

abelhinhas (fazer 4x)
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Começar com a cor Amarela (00291)

Trocar para a cor Preta (0000N)

Preto
0000N

Amarelo
00291

5-  12 pb em toda a volta  (12pts) - 2 carreiras

Trocar para a cor Amarela (00291)

6-  12 pb em toda a volta  (12pts) - 2 carreiras

Trocar para a cor Preta (0000N)

7-  12 pb em toda a volta  (12pts) - 2 carreiras

Trocar para a cor Amarela (00291)

8-  12 pb em toda a volta  (12pts) - 2 carreiras

Trocar para a cor Preta (0000N)

9-   6dim  (6pts)

Arremate e esconda o fio
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Natural
0000C

1- 6pb no AM (6pts)

2- 1pa no primeiro ponto baixo do AM

Arremate e deixe um fio longo para costurar a

asa em cima do corpinho da abelha

asinhas (fazer 8x)

costurando

Costure as asinhas da abelha entre as carreiras 4 e 5.

Deixe 1 ponto de distância entre uma asinha e outra.

Depois de costuradas, pressione levemente em direção ao corpinho, para elas

ficarem "deitadinhas", como na imagem abaixo
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Borde as bochechas da abelhinha logo abaixo dos olhos.

Passe o fio duas vezes em cada lado, para deixar o bordado mais aparente.

Com uma meada na cor rosa (ou o fio amigulove tradicional):

bochechas



Preto
0000N

Amarelo
00291

Primeiramente, vamos decorar os bastidores utilizando os mesmos fios que
utilizamos na abelha.

Enrole fio preto ao redor de dois bastidores, e finalize com cola, para não deixar o fio
escapar.

E no bastidor que sobrou, pegue o fio amarelo e preto, e enrole ao mesmo tempo,
para dar o efeito "listrado".

móbile
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decorando o bastidor



Deixe o móbile listrado no meio, e os pretos, deixe um em cima e o outro

embaixo.

Mantenha a distância entre os fios iguais, para não deixar o móbile torto.

Mantenha sempre alinhados.

Pegue um fio preto e longo passe nas duas extremidades do primeiro bastidor, e
amarre para deixar ele preparado para pendurar onde você quiser!

Dividindo o bastidor em 3 partes, pegue um fio preto, e amarre um bastidor no
outro.

Uma vez que os 3 bastidores estiverem amarrados, agora finalize a parte de cima:
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construindo o móbile



Mantenha a mesma distância entra as abelhas , para não deixar o móbile torto.
Com um nylon, prenda as abelhas em quatro locais no último bastidor.
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prendendo as abelhas



Espero que tenha gostado de fazer o seu

Móbile. ❥

Se você for postar nas suas redes sociais, me

marca usando a @crochetopia,  e a
@coatscorrente , vamos adorar ver ele

prontinho!

E seu móbile de abelhinhas

está prontinho!
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