Coelha com sapatilha

Técnica:

Crochê

Marca:

Cisne

Tema:

Páscoa

Tamanho: 54cm (altura da orelha)
Material:
Cisne Bebê TodoDia (nov. de 100 g) 1 nov. em cada uma das cores:
0000B (branco), 70105 (rosa-antigo);
Cisne D’Primera (nov. de 100 g) 1 nov. em cada uma das cores: 00381
(pink), 00430 (rosa-claro), 00108 (roxo-claro), 00334 (laranja) e 00743
(verde-claro);
Linha Anchor Perlé (nov. de 10 g) 1 nov. na cor 00019 (vinho);
Materiais adicionais:
Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 3,5mm
e de 5mm;
Ag. Tapestry Corrente Milward nº 24;
Adesivo universal para artesanato Pegamil;
1 par de olhos com pupilas vermelhas de 12mm de diâmetro;
1 botão pequeno de pé de 8mm de diâmetro para o nariz;
5 botões de flor rosa bem pequenos;
Fibras de poliéster Santa Fé para o enchimento;
Faz-pompom We Care About;
20x30cm de tecido Coats Corrente listrado (1047 003 34405) para as
orelhas;
40x40cm de tecido vermelho;
25x90cm de tecido para Coats Corrente estampado verde (1047 008
91851);
1m de elástico de 6mm ou 8mm de largura;
10cm de fecho de contato Optfix;
7 botões pequenos de pressão.

coatscrafts.com.br

Criação e Execução: Alice Toscano para Coats Corrente

Página 1 de 6

Coelha com sapatilha
Abreviaturas e pontos utilizados
ag. – agulha;
arrem. – arremate;
carr. – carreira;
corr. – correntinha;
j. – junto(s);
m.p.a. – meio ponto alto;
p. – ponto;
p.a. – ponto alto;
p.a.r.f. – ponto alto em relevo feito pela frente;
p.a.r.t. – ponto alto em relevo feito por trás;
p.b. – ponto baixo;
p.bx. – ponto baixíssimo;
trab. – trabalhe;
v. – vez(es);
2 p.a.f.j. – 2 pontos altos fechados juntos;
2 p.b.f.j. – 2 pontos baixos fechados juntos;
2 p.b.m.p. – 2 pontos baixos feitos no mesmo ponto;
picô – 3 corr. e 1 p.bx. na 1ª dessas corr.; * *: a explicação
entre asteriscos deve ser repetida a quantidade de vezes
indicada ou até o final da carr.
Execução
A coelha é toda executada com a ag. de 3,5 mm em
branco e as bochechas em rosa-claro.
Corpo: monte 46 corr., feche em círculo com
1 p.bx. e com um fio de outra cor, marque a união,
para saber onde é o início de cada carr. Trab. em
p.b. em espiral, acompanhando a respectiva tabela.
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Dica: vá acompanhando a mudança de carr. com o fio
de outra cor. No final da carr. 31, arrem. Encha o corpo
com a fibra e deixe à espera.

na altura da união da cabeça ao corpo. Faça 2 pontos retos
atravessando a mão e aperte, formando os dedos, como
indicado. Faça mais um braço igual a este.

Cabeça: monte 30 corr. e trab. de forma similar ao
corpo, acompanhando a respectiva tabela. A 29ª carr.
é feita pelo avesso da peça: 1 p.bx. no fio interno
de 1 p. de cada lado, fechando o alto da cabeça.
Vire e encha a cabeça com a fibra. Prenda a cabeça no
alto do corpo com p. invisíveis à mão.

Bochecha: com o fio rosa-claro, monte 3 corr. e acompanhe
a respectiva tabela em espiral. Faça mais uma bochecha
igual a esta.

Pé: comece pela frente do pé, a ponta: monte 3 corr.,
feche em círculo com 1 p.bx. e trab. acompanhando
a respectiva tabela em espiral como o corpo. A partir
da 15ª carr. (início do calcanhar), trab. apenas em
carr. planas de ida e volta. No final da 20ª carr., não
arrem. Achate o pé e feche a parte de trás do calcanhar
com p.bx. por dentro.

Acabamento da coelha: com o Adesivo Universal Pegamil,
aplique as bochechas centralizadas na frente e os olhos
logo acima, como mostra a ilustração. Em seguida, com a
linha Anchor Perlé, borde a boca. Prenda o nariz.
Orelha: monte 7 corr. e acompanhe o respectivo diagrama.

Atenção: ao prender as pernas, observe para que a
ponta de cada pé esteja voltada para o mesmo lado.

Forro da orelha: corte o tecido listrado 1/2 cm menor
que a parte de crochê - observe o sentido das listras!
Centralize esse forro na orelha e alinhave; dobre as bordas
em crochê sobre o tecido e prenda-as com pontinhos
à mão. Aplique o endurecedor na parte em crochê e deixe
secar bem. Em seguida, com p. à mão feche aprox. 2 cm
da base da orelha, formando um tubinho. Faça mais uma
orelha igual a esta. Prenda as orelhas uma de cada lado do
fechamento da cabeça, no alto, com o tecido voltado para
frente. Por último, faça um pompom de 5 cm de diâmetro
seguindo as instruções do fabricante e prenda atrás, na
parte inferior da coelha.

Braço com mão: comece pela mão: monte 3 corr.,
feche em círculo com 1 p.bx. e acompanhe a respectiva
tabela. No final da 29ª carr., arrem. Coloque enchimento.
Achate o braço e prenda com p. à mão no corpo,

Endurecedor caseiro: 1 copo de água, 1 colher de sopa
de amido de milho; levar ao fogo até engrossar e ficar mais
claro. Deixar esfriar. Misturar um colher de sopa de álcool
líquido. aplicar na peça e deixar secar bem ao sol.

Perna: na abertura do pé distribua uniformemente
22 p.b., trab. por 25 carr. em espiral e arrem.
Faça mais um pé com perna igual este. Encha com a fibra
e prenda na parte de baixo do corpo com pontinhos à
mão, centralizado e com 1 cm entre elas.
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Blusa: Em papel, faça um molde da frente, das costas
e da manga, seguindo as medidas dadas. No tecido
vermelho, corte a frente 1 v., as costas 2 v., uma em
sentido contrário da outra, e a manga 2 vezes. Feche os
lados e os ombros, passando uma costura a aprox. 3 mm
da borda e chuleie as costuras junto, como preferir.
Fechamento nas costas: do tecido listrado, corte
uma tira em viés de 3 cm de largura, no comprimento
das costas; rebata 5 mm em cada borda maior para o
avesso, dobre a tira ao meio avesso contra avesso e
bata a ferro. Encaixe uma das aberturas das costas entre
as bordas do viés e passe uma costura rente à borda
interna, prendendo as 3 camadas juntas. Chuleie a
outra borda das costas, vire 5 mm para o avesso e passe
uma costura. Prepare mais uma tira em viés na medida
do decote e arrem. toda a borda do decote de forma
similar, mas mais estreita, fechando as extremidades.
Prenda o botão de pressão na ponta do viés e feche o
alto; aplique aprox. 7 cm da tira velcro na parte superior
da abertura das costas. Embainhe a blusa.
Mangas: do tecido listrado, corte mais um viés de 3 cm
de largura na medida da borda inferior da manga e
dobre ao longo do comprimento, avesso contra avesso;
bata a ferro. Rebata 5 mm da borda inferior da manga
para o avesso e costure a tira de tecido listrado sob essa
borda dobrada da manga. Em seguida, aplique elástico
(12 cm) esticado no avesso da união, franzindo a borda
inferior. Feche a manga. Dobre aprox. 1 cm da borda
superior da manga para o avesso e passe um alinhavo
de pontos pequenos a cerca de 7 mm da borda;
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franza na medida da cava. Prenda a manga, no
direito da cava, formando um babadinho no direito.
Trab. a outra manga da mesma forma. Vista a blusa na
coelha.
Saia: do tecido verde, corte um retângulos
de 50 x 14 cm para a saia e um de 100 x 45 cm, para o
babado. Chuleie as bordas maiores do babado; rebata
5 mm de cada borda para o avesso e bata a ferro.
Passe uma costura na barra do babado. Faça preguinhas
na borda superior até reduzir a 50 cm. Chuleie a borda
inferior da saia. Aplique o babado pelo direito por
cima da barra da saia, passando uma costura a 5 mm
da borda, prendendo o babado. Chuleie as laterais
da saia, vire 5 mm para o avesso e passe uma costura.
Vire 2 cm da borda superior da saia para o avesso;
passe uma costura a 5 mm da borda e depois passe
uma costura a 1 cm dessa costura, formando um túnel.
Passe o elástico nesse túnel, franzindo a saia na medida
da coelha e prenda as pontas do elástico por dentro,
a 1 cm da respectiva borda. Prenda 4 botões de pressão
na abertura da saia, de forma a deixar o rabo sair pela
abertura da saia.
Calça: Em papel, faça um molde da frente e das costas.
No tecido verde, corte a frente 1 v. e as costas 2 v.,
uma em sentido contrário da outra. Feche as laterais
passando uma costura a aprox. 3 mm da borda e chuleie
as costuras junto, como preferir. Dobre 1 cm da borda
inferior de cada perna para o avesso, alinhave e aplique
elástico no avesso rente à borda interna da barra,
franzindo a perna. Feche o cavalo igual às laterais.

Feche a abertura das costas por cerca de 3 cm, a partir do
cavalo. Depois, siga formando uma bainha em cada lado
da abertura. Faça um túnel para o elástico no alto do short
igual à saia. Prenda 2 botões de pressão na abertura, de
forma que o rabo saia por entre a abertura do short.
Sapatilha: com o fio rosa-antigo e ag. de 3,5 mm,
monte 8 corr. e siga o diagrama da sola, em carr. circulares
em p.b. Trab. a 5ª carr. pegando o p. pela lateral por
cima, formando uma delimitação na sola e continue
como indicado (preto no diagrama). No final da 10ª carr.,
arrem. Prenda o fio pink (rosa no diagrama) conforme
indicado e trab. a carr. de picôs. No final, feche em círculo
com 1 p.bx. e execute a alça. Arrem. Prenda 1 botãozinho
no lado contrário da alça, para o abotoamento e um no
peito do pé, como decoração. Faça mais uma sapatilha
igual a esta, invertendo os lados.
Flor: com o fio pink e ag. de 3,5 mm, monte 6 corr. feche em
círculo com 1 p.bx. e acompanhe o respectivo diagrama.
Faça mais uma flor igual a esta. Sobreponha as duas
desencontrando as pétalas e prenda-as no alto da cabeça,
com um botãozinho no centro.
Cesto: com o fio roxo-claro e ag. de 5 mm, monte 3 corr.,
feche em círculo com 1 p.bx. e acompanhe o respectivo
diagrama. Trab. a 4ª carr. pegando o p. pela lateral, por cima,
formando uma delimitação. Note que a 5ª carr. estreita a
abertura do cesto. No final, faça as corr., formando a alça
e prenda no lado contrário. Cenouras: com o fio laranja
e ag. de 5 mm, monte 4 corr. e trab. como mostra o
respectivo diagrama e no final, prenda dentro do cesto.
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Faça as folhas com o fio verde-claro: prenda na base de
uma cenoura e faça algumas corr. Repita em mais outros
2 lugares. Pendure o cesto no braço da coelha e prenda
esta mão, com pontinhos à mão, na saia, para o cesto
não escorregar. Se preferir, para poder tirar a roupa da
coelha, prenda a mão com um botão de pressão.

Corpo
Monte = 46 corr.
1ª carr. = 46 p.b.
2ª, 3ª carr. = *10 p.b., 2 p.b.m.p.*
4ª-6ª carr. = *6 p.b., 2 p.b.m.p.*
7ª-12ª carr. = siga reto
13ª-15ª carr. = *2 p.b.f.j., 5 p.b.*
16ª-25ª carr. = siga reto
26ª carr. = *2 p.b.f.j., 10 p.b.* (4 v.)
27ª carr. = *2 p.b.f.j., 8 p.b.* (5 v.)
28ª carr. = *2 p.b.f.j., 5 p.b..* (5 v.)
29ª-31ª carr. = siga reto

Legenda
Corpo
trab. em
espiral

15 cm

12 cm

Cabeça
11 cm

espiral

Pé

fechar

7 cm

p. reto

8 cm
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fechar
com p.
à mão

4 cm

15 cm

Perna
1ª carr. = 22 p.b. na abertura do pé
2ª-25ª carr. = 22 p.b. em espiral

boca

(p. haste)

54 cm

Monte = 3 corr.
ida e volta
1ª carr. = 10 p.b.
2 carr. = *2 p.b.m.p.*
3ª-14ª carr. = *p.b., 2 p.b.m.p.*
15ª -20ª carr. = 20 p.b. (ida e volta)

Ponto haste

Orelha

abertura
dobra

2 cm

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

13 cm

Pé

Braço com mão
Monte = 3 corr.
1ª carr. = 5 p.b.
2ª carr. = *2 p.b.m.p.*
3ª carr. = *2 p.b.m.p.*
4ª-5ª carr. = 20 p.b.
6ª-11ª carr. = 22 p.b.
12ª-14ª carr. = 2 p.b.f.j. 1 v. em cada carr.
15ª a 22ª carr. = 19 p.b.
23ª-29ª carr. = 2 p.b.f.j. 1 v. em cada carr.

cara da coelha

15 cm

Monte = 30 corr.
1ª carr. = 30 p.b.
2ª carr. = 31 p.b.
9 cm
3ª carr. = 32 p.b.
4ª carr. = *15 p.b., 2 p.b.m.p.*
5ª carr. = *10 p.b., 2 p.b.m.p.*
6ª-7ª carr. = *5 p.b., 2 p.b.m.p.*
8ª-13ª carr. = siga reto
14ª-15ª carr. = *2 p.b.f.j., 10 p.b.*
16ª-20ª carr. = siga reto
21ª-28ª carr. = dobre ao meio e marque cada dobra;
p.b. e 2 p.b.f.j. em cada dobra

Nariz

3 cm

= p.bx.
= corr.
= p.b.
= 2 p.b.m.p.
= 2 p.b.f.j.

Bochecha

(em espiral)
Início = 3 corr. 1ª carr. = 6 p.b.
2ª carr. = *2 p.b.f.m.p.*
3ª carr. = *2 p.b.f.m.p.*
30 cm
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13,5 cm

2,5 cm

dobrar

6,5 cm

Manga

7 cm

Legenda

Sapatilha
botãozinho

9 cm

10,5 cm

1 cm 4 cm

Blusa

2,5 cm

11

= p.bx.
= corr.
= p.b.

alça
10

= p.a.

9

= p.a.r.t.

8

55 cm

11 cm

8 cm

18 cm

7

Costas

Frente
15,5 cm

10 cm

5

5

Cesto

calcanhar

4

14 cm

2

= picô

sola

1

50 cm

= 2 p.a.f.j.

4
3
2
1

3

Saia

= p.a.r.f.

6

Flor
5c

3
2

m

Babado da saia

4,5 cm

1

100 cm
m

9c

17 cm

9 cm

7 cm

3 cm

Cenouras

3 cm

Costas

Frente
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11 cm

14 cm

Short

3 cm

7 cm

7 cm
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