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Criação : Jéssica Costa
Execução: Denise Lopes

Tamanho: Único

Material:
Cisne D’Primera (nov. de 40g), 8 nov. na cor 00330 (vermelho), 2 nov. 
na corr 0000B (branco), 1 nov. na cor 00802 (preto), 1 nov. n cor 00743 
(verde), 4 nov. na cor 00219 (salmão).

Materiais adicionais:
Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 4.00 mm.
Ag Tapestry Corrente n 13, para bordar.
Fibras poliester Santa Fé.
2 botões pequenos pretos (olhos).
Adesivo universal para artesanato Pegamil.

Cisne

Crochê

Decoração

Marca:

Técnica:

Tema:
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Abreviaturas e pontos empregados: 

p. – ponto, ag. – agulha, nov. – novelo, carr. – carreira, 

rep. – repita, arrem. – arrematar, trab. – trabalhe, p.b. – 

ponto baixo, p.bx. – ponto baixíssimo, p.a. – ponto alto, 

corr. – correntinha, seg. – seguinte, term. - termine.

Execução 

Corpo

Com o fio vermelho trab uma corr de 8p, feche com 1 

p.bx formando um anél.1carr.: faça 20 p.b, termine com 

1 p.bx.2 carr.: trab 2 p.b em cada seg p da base, tendo 

no total de 40 p.b.3 carr.; em diante ir aumentando de 

forma alternada até ficar com 130p e 54 carr no total, 

arrem. coloque  o enchimento e passe um cordão, do fio 

vermelho com a ag de costura pela última carr. Puxe o 

cordão franzindo, amarre firme.

Cabeça

Com o fio salmão trab uma corr de 5p, feche com 1 p.bx, 

formando um anél.1 carr.: 10 p.b no anél, trab as seg 

carr dando aumentos até ficar com 80p e no total de 34 

carr, arrem. Coloque o enchimento e passe um cordão 

franzindo, amarre firme e costure unindo ao corpo. 

(seguindo esquema de montagem).

Braço

Com o fio vermelho, faça uma corr de 5p, feche com 

1 p.bx, formando um ané.1 carr.: faça 10 p.b no anél, 

term com 1 p.bx. Continue trabalhando dando aumento 

até ficar com 32 p.b. Trab por 32 carr, arrem. Coloque 

o enchimento e passe o cordão e costure conforme o 

esquema. Faça o outro braço igual.

Luva

Com o fio branco, fazer 36 corr e fechar formando um 

circulo. 1 e 2 carr.: em p.b. Mudar para o fio verde e trab 

4 carr em p.b. Deixar 8p para formar o polegar e trab o 

restante em p.b, por mais 10 carr. Trab os 8p do polegar 

por 8 carr. Coloque o enchimento e costure no braço.

Faça o outro lado igual.

Nariz

Com o fio salmão faça uma corr de 5p e feche com 1 

p.bx, formando um anél. 1carr.: faça 10 p.b, term com 

1 p.bx.Trab por mais 6 carr em p.b. Encher, franzir e 

amarrar.Cole na cabeça seguindo o esquema.

Sobrancelhas 

Com o fio branco, faça 6 corr e volte em 6 p.b. repetir o 

 

processo formando a outra. Cole no rosto. 

Gorro

Com o fio vermelho, fazer 70 corr e fechar com 1 

p.bx, formando um círculo. Trab. 14 carr em p.b.Trab 

diminuindo 1 carr sim, 1 carr não.Até ficar com 6p. 

Coloque enchimento. Com o fio branco faça uma carr 

em p.b. Costure na cabeça.

Pompom

Fazer 4 pompons com o fio branco, para colar no gorro 

e na roupa, conforme mostra o esquema.Com o fio 

preto faça um cordão de 140 corr., passe pela cintura e 

dê um laço na frente.

Bigode

Com o fio branco enrole por 10 vezes em um pedaço de 

papelão. Amarrar e cortar. Colar embaixo do nariz.

Olhos

Cole os botões acima do nariz.

Barba

Com o fio branco, faça 7 pompons enrolando nos dedos 
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(cerca de 15 voltas), corte as pontas e cole.

Sapatos 

Com o fio preto, fazer 11 corr, trab contornando a base 

em p.a., conforme mostra no gráfico. Trab por 5 carr 

e coloque enchimento e cole, conforme mostra no 

esquema.

Flor chapéu

Com o fio verde, faça uma corr com 7 p, feche formando 

um anél. Trab. Seguindo pelo gráfico.

Com o fio vermelho, faça uma corr de 5p e feche 

formando um anél. Trab 4 carr em p.b. Encher e colar, 

conforme mostra esquema.

Obs.: se orientar pela foto e pelo esquema para melhor 

visualiz

Legenda:
corr.

p.a.

p.b.
p.bx.

(vermelho)
(salmão)
(branco)
(verde)
(preto)

flor chapéu

colar o motivo em vermelho
no miolo da flor

corpo cabeça braço

sombrancelhas

esquema de montagem
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sapato

luva (meio motivo)

polegar


