Técnica:

Crochê

Marca:

Cisne

Tema:

Infantil

Tamanho: Único
Material:
Fio Cisne Super Bebe (nov. 100g): 1 nov. na cor 0000B (branco), 1 nov.
na cor 0000N (preta), 1 nov. na cor 02052 (salmão), 1 nov. na cor 01009
(amarelo), 1 nov. na cor 04065 (pink), 1 nov. cor 06008 (azul) e sobras na cor
03015 (vermelho).
Fio Cisne Bebê Todo Dia Colors (nov. 100g): 1 nov. na cor 72406 (tons de
azul).
Materiais adicionais:
Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 2,00 mm e 4,0 mm
Ag. Tapestry Corrente Milward nº 13 para as costuras.
Fibras para enchimento Santa Fé

CG CSN 4639 - Bonequinha Aninha com roupinhas
(Cisne Super Bebe, Cisne Bebê Todo Dia Colors)

Criação e execução – Teia Ateliê
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Abreviaturas e pontos empregados:
ag. – agulha; arrem. - arrematar; carr. – carreira; corr.
– correntinha; p. – ponto; aum. – aumento; dim. –
diminuição; p.a. – ponto alto; m.p.a. – meio ponto alto;
p.a.d. – ponto alto duplo; j. - juntos; p.b. ponto baixo;
p.bx. – ponto baixíssimo; trab. – trabalhe.
Execução
Corpo
Iniciar pela cabeça. Com Cisne Super Bebe branco e ag.
2,0 mm faça um anel e trab. do seguinte modo:
1ª carr.: 6 p.b. no anel;
2ª carr.: 2 p.b. em cada p.b. da carr. anterior, feche com
1 p.bx. (12 p.b.);
3ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. no próximo
p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (18 p.b.);
4ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. nos próximos
2 p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com
1 p.bx. (24 p.b.);
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Bonequinha Aninha com roupinhas (Cisne
Super Bebe, Cisne Bebê Todo Dia Colors)

5ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. nos próximos
3 p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com
1 p.bx. (30 p.b.);

19ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. nos próximos
2 p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (24 p.b.);

A seguir trab. 7 carr. em p.b..

20ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. nos próximos
3 p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (30 p.b.);

13ª carr.: *2 p.b. fechados juntos, 1 p.b. nos próximos 3
p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (24 p.b.);
14ª carr.: *2 p.b. fechados juntos, 1 p.b. nos próximos 2
p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (18 p.b.);
15ª carr.: *2 p.b. fechados juntos, 1 p.b. no próximo p.
de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (12 p.b.);
Recheie a cabeça e continue o pescoço trabalhando 2
carr. em p.b.;
Comece os aumentos para os ombros do seguinte
modo:
18ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. no próximo
p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (18 p.b.);

21ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. nos próximos
4 p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (36 p.b.);
22ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. nos próximos
5 p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (42 p.b.);
23ª carr.: *2 p.b. no mesmo p. de base, 1 p.b. nos próximos
6 p. de base*, rep. de *a* até o final da carr., feche com 1
p.bx. (48 p.b.);
Continue trabalhando o corpo do seguinte modo:
24ª carr.: trab. 6p.b., pule os próximos 12 p. (para o braço),
trab. 12 p.b., pule 12p (braço), trab. 6 p.b., feche com pbx;
Trab. 7 carr. em p.b..
Recheie e arremate.

coatscrafts.com.br

Página 2 de 4

Feche a parte de baixo do corpo
com uma costura reta sem franzir.
Braços

Bonequinha Aninha com roupinhas (Cisne
Super Bebe, Cisne Bebê Todo Dia Colors)

e prenda com pequenos pontos para fazer o penteado
que desejar. Use Cisne Super Bebe preto para bordar
os olhos e Cisne Super Bebe vermelho para bordar a
boca.

Arremate.

Faça a outra bojo igual.

Biquíni amarelo

Para unir trab. 18 corr., 1 p.b. em cada p. da base do
primeiro bojo, faça 1 corr. , 1 p.b. em cada p. da base
do segundo bojo, 18 corr. e arremate.

Trab. 1 carr. de dim. pegando 2p.b. fechados juntos até
o final da carr.. Recheie.

Calcinha: Com Cisne Super Bebe amarelo e ag. 2,0 mm
monte 36 corr., feche o círculo com 1 p.bx. e trab. 2 carr.
em p.a. ;

Para a alça: una o fio na parte de cima do bojo, trab. 18
corr. e arremate. Faça o outro lado igual.

Arrem. franzindo os pontos da última carr.. Faça o outro
braço igual.

3ª carr.: * 4p.b., 1 m.p.a., 1 p.a., 2 p.a.d., 1 p.a., 1 m.p.a.,
4 p.b. *, rep. de *a* até o final da carr.

Lacinho: Com Cisne Super Bebe amarelo e ag. 2,0 mm
monte 8 corr. e trab. 2 carr. em p.a. e arremate.

Pernas

Arremate e feche o gancho da calcinha.

Franzir com várias voltas de fio na parte central para
formar o lacinho. Prender nos cabelos.

Trab. as pernas separadas do corpo do seguinte modo:

com uma costura.

Faça um anel, trab. 6 p.b. no anel e continue por 15
carr. em p.b. Recheie, feche com uma costura reta, sem
franzir e costure ao corpo.

Sutiã: bojo: com Cisne Super Bebe amarelo e ag. 2,0
mm trab. 4 corr. e vire;

Com Cisne Super Bebe branco e ag. 2,0 mm trab. circular
na abertura do braço 8 carr. em p.b..

Cabelos

1ª carr.: trab. 1 p.b. na 2ª corr. a partir da ag. , 1 p.b. no
próximo p.b. , 4 p.b. no próximo p.b., 1 p.b. em cada 1
dos próximos 2 p., vire;

Com Cisne Super Bebe preto, cortar fios com 20 cm de
comprimento e com a agulha de crochê prender os fios
na cabeça da boneca , do mesmo modo que se prende
franja em cachecol , seguindo o modelo. Apare os fios

2ª carr.: 1 corr. , 1 p.b. em cada 1 dos próximos 2 p. ; 2
p.b. em cada um dos próximos 4 p. ; 1 p.b. em cada 1
dos próximos 2 p..
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Vestido pink + calcinha: Com Cisne Super Bebe pink
e ag. 2,0mm
Calcinha: trab. igual à calcinha do biquíni.
Vestido: trab. circular. Monte 36 corr., feche com p.bx..
Continue circular do seguinte modo:
1ª carr.: em p.b.;
2ª carr.: em p.a.;
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3ª carr.: 1 p.a., 2 corr., *1 p.a. no próximo p. de base , 2
corr.*, rep. de *a* até o final da carr.
4ª carr.: *trab. 1 p.a. no próximo p. de base, 2 p.a. no
próximo espaço*, rep. de *a* mais 4 vezes (5 vezes no
total para formar a frente. Pule os próximos 11 espaços
para a cava e rep. de *a* mais 5 vezes. Pule os próximos
11 espaços para a outra cava. Feche com 1 p.bx..
Trab. 4 carr., do seguinte modo: *1 p.a. no próximo p. de
base , 1 corr.* , rep. de *a* até o final da carr..
Saia: (trab. circular) com Cisne Super Bebe salmão e ag.
2,0mm monte 28 corr. feche o círculo com p.bx. Trab. 2
carr. em p.a..

Bonequinha Aninha com roupinhas (Cisne
Super Bebe, Cisne Bebê Todo Dia Colors)

4ª carr.: *3 p.b. no espaço das 3 corr. da carr. anterior,
rep. de *a* por mais 3 vezes (4 vezes no total), trab. 10
corr., pule 3 p. de base da carr. anterior (espaço para a
cava), 1 p.b.; Faça 3 p.b. no espaço das 3 corr. da carr.
anterior (7 vezes), 10 corr., pule 3 p.a. (para a outra cava),
1 p.b.;

5ª carr.: *1 p.b., 3 corr., pule 1 p. de base, 1 p.b. no
próximo p. de base*, rep. de *a* até a cava; 12 p.b.
dentro das corr. da cava; *1 p.b., 3 corr., pule 1 p. de
base, 1 p.b. no próximo p. de base*, rep. de *a* até a
outra cava; 12 p.b. dentro das corr. da outra cava;
6ª carr.: trab. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no espaço de 3 corr.
da carr. anterior;

3ª, 4ª, 5ª, e 6ª carr.: distribua 4 aumentos no decorrer da
carr. trabalhando 2p.a. o mesmo p. de base, arremate.

7ª carr.: Com Cisne Super Bebe amarela trab. (1 p.b., 1
corr.) em cada p. de base.

Coletinho Azul : Com Cisne Super Bebe azul claro e ag.:
4,0 mm faça um anel e trab. circular do seguinte modo:

Arremate.

1ª carr.: 7 p.b. no anel;

Malinha:

2ª carr.: Trab. (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) em cada p. de base;

Comece pelo fundo. Trabalhe circular. Monte 30 corr.
para a base e suba 1 corr..

3ª carr.: Trab. (1 p.a., 3 corr.) em cada espaço da carr.
anterior;

1ª carr.: 1p.b. em cada corr. de base. No último ponto faça
6 p.b. no mesmo ponto (curva), continue trabalhando
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em p.b. até chegar na última corr. e trab. 6 p.b. no
mesmo p. de base (2ª curva) e feche com p.bx.
2ª carr.: trab. em p.b. e nas curvas trab. 2 p.b. em cada p.
de base por 6 vezes;
3ª carr.: trab. em p.b. e nas curvas trab. 2 p.b. em cada p.
de base por 4 vezes;
Inicie o corpo da malinha continuando do seguinte modo:
4ª carr.: trab. em p.b. pegando por trás do p.b da carr.
anterior.
5ª a 32ª carr.: em p.b.;
Alça: Marque com um alfinete o centro da frente e da
parte de trás da malinha. *Trab. em p.b. até 6 p. antes do
centro, faça 24 corr., pule 12 p. de base* e rep. de *a* e
termine em p.b. até o final da carr..
Trab. 1 carr. em p.b. e arremate.
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