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Criação – Gisele Pericinotto para Coats Corrente
Execução – Paula Cappelli Saad

Material 
•	 Cisne D’Primera (nov. 40 g):  7 nov. na cor 00740 (verde neon) e  3 nov. na cor 00254 (amarelo neon) e  

3 nov. na cor  00388 (laranja neon);
•	 Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 5,00 mm ;
•	 Ag. Tapestry nº 13 para as costuras;
•	 Plumante para o enchimento;
•	 Sobras de Cisne D’Primera na cor 0000N (preto).
•	 Feltro branco e preto
•	 Adesivo universal para artesanato Pegamil
•	 2 botões pretos.

Abreviaturas e pontos utilizados:
ag. – agulha; arrem. - arrematar; carr. – carreira; corr. – correntinha; p. – ponto; p.b. – ponto baixo;  
p.bx. – ponto baixíssimo; trab. - trabalhe.

Execução:
•	 Corpo - Com a Cisne D’Primera verde neon e ag. 5,0 mm faça um anel com 4 corr. e feche-o com p.bx..

1ª carr.: 1 corr., 12 p.b. no anel, feche o círculo com 1 p.bx;
2ª carr.: 1 corr., 1 p.b. no 1º p.b., *3 p.b. no próximo p.b., 1 p.b. em cada um dos próximos 2 p.b.*,  
rep. de *a* e terminar a carr. com 1 p.b. feche o círculo com 1 p.bx;
3ª carr.: 1 corr., 1 p.b. em cada um dos próximos 2 p.b., *3 p.b. no próximo p.b., 1 p.b. em cada um dos 
próximos 4 p.b.*, rep. de *a* e terminar a carr. com 2 p.b., feche o círculo com 1 p.bx;
4ª carr.: 1 corr., 1 p.b. em cada um dos próximos 3 p.b., *3 p.b. no próximo p.b., 1 p.b. em cada um dos 
próximos 6 p.b.*, rep. de *a* e terminar a carr. com 3 p.b., feche o círculo com 1 p.bx;
5ª carr.: 1 corr., 1 p.b. em cada um dos próximos 4 p.b., *3 p.b. no próximo p.b., 1 p.b. em cada um dos 
próximos 8 p.b.*, rep. de *a* e terminar a carr. com 4 p.b., feche o círculo com 1 p.bx;
Continue assim, aumentando 2 p. em cada lateral a cada carr. até obter um quadrado com 25 cm de lado.
Siga em p.b., sem aumentos, por mais 6 cm e inicie as diminuições.
Faça diminuições de 1 p. (2 p. juntos) nos 4 cantos do quadrado, a cada 2 carr. por 11 vezes. Diminua 
a cada 2 carr., 8 p. distribuídos uniformemente no decorrer da carr. por 8 vezes. Preencha com o 
plumante. Siga diminuindo a cada carr. 6 p. distribuídos no decorrer da carr. até restarem 6 p.. Arremate, 
corte o fio com 15 cm de comprimento, com a ag. Tapestry passe entre os p. para franzir e arremate. 

•	 Orelhas - Com a Cisne D’Primera laranja neon e ag. 5,0 mm faça um anel. Trab. 6 p.b. no anel e feche com 
1 p.bx.. Na próxima carr. trab. 2 p.b. em cada p.b. da carr. anterior (12 p.b.). Siga reto em p.b. por 4 carr. 
Na 5ª carr. trab. 2 dim. Siga em p.b., sem aumentos, por mais 5 carr. e arremate. Preencha com  plumante 
e feche a parte inferior com uma costura.
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•	 Pernas – Com a Cisne D’Primera amarelo neon e ag. 5,0 mm faça um anel e trab. 6 p.b., feche o círculo 
com 1 p.bx..

 2ª carr.: 1 corr. (conta como 1 p.b.), 1 p.b. no 1º p.b., 2 p.b. em cada p.b. da carr. anterior (12 p.b. no 
total), feche o círculo com 1 p.bx;

 3ª carr.: 1 corr., 2 p.b. no próximo p.b., *1 p.b. no próximo p.b., 2 p.b. no próximo p.b.*, rep. de *a* até 
o final da carr. (18 p.b. no total), feche o círculo com 1 p.bx.;

 4ª carr.: 1 corr., 1 p.b. no próximo p.b., 2 p.b. no próximo p.b., *1 p.b. em cada um dos próximos 2 p.b., 
2 p.b. no próximo p.b.*, rep. de *a* até o final da carr. (24 p.b. no total), feche o círculo com 1 p.bx.;

 5ª carr.: 1 corr., 1 p.b. no próximo p.b., 2 p.b. no próximo p.b., *1 p.b. em cada um dos próximos 3 p.b., 
2 p.b. no próximo p.b.*, rep. de *a* até o final da carr. (30 p.b. no total), feche o círculo com 1 p.bx.;

 6ª carr.: 1 corr., 1 p.b. no próximo p.b., 2 p.b. no próximo p.b., *1 p.b. em cada um dos próximos 4 p.b., 
2 p.b. no próximo p.b.*, rep. de *a* até o final da carr. (36 p.b. no total), feche o círculo com 1 p.bx.;
Seguir reto, sem aumentos por 5 carr..
Vá colocando o enchimento conforme for trabalhando a perna.
Mude para Cisne D’Primera laranja neon e trab. a cada carr. 6 diminuições distribuídas uniformemente 
até obter 12 p. Ao mesmo tempo, alternar 5 carr. laranjas e *7 carr. amarelas, 4 carr. laranjas*,  rep. de *a* 
até obter 30 cm de comprimento.

•	 Braços - Com a Cisne D’Primera amarelo neon e ag. 5,0 mm faça um anel e trab. 6 p.b., feche o círculo 
com 1 p.bx..

 2ª carr.: 1 corr. (conta como 1 p.b.), 1 p.b. no 1º p.b., 2 p.b. em cada p.b. da carr. anterior (12 p.b. no 
total), feche o círculo com 1 p.bx;

 3ª carr.: 1 corr., 2 p.b. no próximo p.b., *1 p.b. no próximo p.b., 2 p.b. no próximo p.b.*, rep. de *a* até 
o final da carr. (18 p.b. no total), feche o círculo com 1 p.bx.;

 4ª carr.: 1 corr., 1 p.b. no próximo p.b., 2 p.b. no próximo p.b., *1 p.b. em cada um dos próximos 2 p.b., 
2 p.b. no próximo p.b.*, rep. de *a* até o final da carr. (24 p.b. no total), feche o círculo com 1 p.bx.;

 5ª carr.: 1 corr., 1 p.b. no próximo p.b., 2 p.b. no próximo p.b., *1 p.b. em cada um dos próximos 3 p.b., 
2 p.b. no próximo p.b.*, rep. de *a* até o final da carr. (30 p.b. no total), feche o círculo com 1 p.bx.;
Seguir reto, sem aumentos por 5 carr..
Vá colocando o enchimento conforme for trabalhando a perna.
Mude para Cisne D’Primera laranja neon e trab. a cada carr. 6 diminuições distribuídas uniformemente 
até obter 12 p. Ao mesmo tempo, alternar 5 carr. laranjas e *7 carr. amarelas, 4 carr. laranjas*,  rep. de *a* 
até obter 30 cm de comprimento.

•	 Montagem e acabamento: Prenda as pernas, os braços e as orelhas ao corpo. Com Cisne D’Primera na 
cor preta e a ag. Tapestry borde boca. Recorte no feltro os olhos seguindo os moldes e cole-os com o 
adesivo universal. Faça um pompom com 6 cm de diâmetro com Cisne D’Primera laranja neon e pregue-o 
como se fosse um rabinho.
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