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Criação e execução – Vilma Maurer 
Tamanho - 6-10 meses

Material 
•Cisne Super Bebê (nov. 100 g): 1 nov. em cada uma das cores 4004 (rosa-claro) e 4021 (rosa-escuro).
•Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 2,00 mm.
•Ag. Tapestry Corrente Milward nº 22.
•2 pares de olhos pequenos (aprox. 7 mm de diâmetro), 4 botões pretos pequenos, cola quente, aprox. 1,00 m de 
•fita de cetim de 7 mm de largura.

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

Execução
•Com o fio rosa-claro monte 4 corr., feche em círculo com 1 p.bx. e trab. em p.a. 1ª carr.: 3 corr. para o 1º p.a. e 
mais 11 p.a. no anel e feche em círculo com 1 p.bx.; 
2ª carr.: 3 corr. para o 1º p.a. e trab. 2 p.a. em 1 p. No final, feche em círculo com 1 p.bx.;
3ª carr.: 3 corr. para o 1º p.a.  * 2 p.a. em 1 p., 1 p.a. em 1 p.* e repita de * a * até o final da carr. e feche em 
círculo com 1 p.bx. Arrem..
Prenda o fio rosa-escuro e trab. até o final: 4ª até 8ª carr.: 34 p.a. em cada carr. e feche cada carr. em círculo com 
1 p.bx..
9ª até 15ª carr.: trab. 34 p.a. em carr. planas para o calcanhar. 
16ª carr.: trab. os primeiros 17 p.a. e, a partir do 18ª p., feche a costura de trás fazendo 1 p.bx. no p. anterior, 
ou seja: o 18º p.a. faz 1 p.bx. no 17º p. da carr., o 19º p.a. faz 1 p.bx. no 16º p.a. e assim sucessivamente, até 
terminarem os p. Arrem..
•Cano - com o fio rosa-escuro trab. 32 p.a. uniformente distribuídos na borda superior do sapatinho, em carr. 
planas, começando pela borda da frente. Ao mesmo tempo, aumente 1 p. de cada lado em cada carr. (cada 
aumento = 2 p. no p. de borda). A 5 carr. do começo, arrem..

Montagem e acabamento 
•Pregue 2 botõezinhos pretos na frente, formando as narinas. Cole os olhos. Corte a fita de cetim ao meio e passe 
na primeira carr. do cano, por cima e por baixo de 2 p.a.
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