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Senhorita Ami | Dia do Amigurumi 
Coleção Docinhos por Elá Camarena  
 

 

Materiais  
Fio Amigurumi cores: 3148, 5743, 5669, 3611, 
7567; 5669, 3182; 
Linha Maxi Mouline cor 326; 
Agulha Círculo 2,0 ou 2,5 mm; 
Agulha para costurar boneca (agulha longa); 
Agulha de acabamento;  
Agulha de costura; 
Olhos tamanho 8 
2 botões rosa claro com 0,5 cm de diâmetro; 
1 pérola Círculo com 0,4 cm de diâmetro; 
Linha branca de costura; 
Arame de alumínio; 
Fibra siliconada. 

 
IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO: 

No amigurumi, não sobe corr. e nem fecha com pbx., 
por isso, você precisa usar o marcador (pode ser uma 
linha) para saber onde terminou a carr. 

Para fazer um amigurumi bem bonitinho o ideal é 
que o pt. seja bem justinho.  
Eu uso agulha 2 e faço pt. square. 

As carr. sempre terminam em aum. 
Mude o marcador para a alça da sua agulha a cada carr. 
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Cabeça cor 3148 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha)   
2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24 (atenção: não são 2 aum.) 
5) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30   
6) *4 pb. 1 aum.* (6x)   36 
7) pb.     36 
8) *5 pb. 1 aum.* (6x).   42 
9) pb. até  15º. carr.   48 
16) *6 pb. 1 aum.* (6x)   48 
17) dim. tds. pts.    24 
18) *2 pb. 1 dim.* (6x)   18 
Coloque os olhos entre a 12º. e 13º. carr. com 7 pb. de separação. 
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Corpo – troque para cor 5743 
19) pb.     18 
20) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24 (atenção: não são 2 aum.) 
21) pb. 
22) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30 
23) pb.     30 
24) pb.     30 
 
Base do corpo cor 5743 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha)   
2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)   24 (atenção: não são 2 aum.) 
5) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30 
 
Braço cor 3148 
1) Anel mágico   7 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha)   
2) pb. até a 10º. carr.   7 
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.  
 
Saia cor 5743 
Carr. em vai e volta, suba 1 corr. a cd. carr.                             
1) corr.    13 
2) pb.     12 
3) BLO até a 60º. carr.   12 
Arremate e costure as laterais para formar um tubo.  
 
Calda de chocolate cor 7567 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha)   
2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24 (atenção: não são 2 aum.) 
5) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30 
6) 2 pb. 8 corr. 7 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 

3 pb. 7 corr. 6 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 
2 pb. 8 corr. 7 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 
3 pb. 7 corr. 6 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 
2 pb. 8 corr. 7 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 
3 pb. 7 corr. 6 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 
2 pb. 8 corr. 7 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 
3 pb. 7 corr. 6 pb. (1 pbx. na base do pb. onde iniciou a corr). 
10 pb. 

7) 8 pb., 1 aum. triplo, 14 pb. 1 aum. triplo,11 pb. 1 aum. triplo, 13 pb. 1 aum. triplo, 14 pb. 1 aum. triplo, 
14 pb. 1 aum. triplo, 13 pb. 1 aum. triplo, 14 pb. 1 aum. triplo, 15 pb. 

8) 17 pb. 2 dim., 12 pb. 2 dim., 10 pb. 2 dim., 13 pb. 2 dim.,14 2 dim., 12 pb. 2 dim., 13 pb. 2 dim., 12 pb., 
pula 1 pb. 5 pa. no mesmo pt. de base (lequinho), pula 1 pb. 1 pbx. pula 1 pb. 5 pa. no mesmo pt. de 
base (lequinho), pula 1 pb. 1 pbx.   
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Arremate e deixe fio para costura. 
 
Creme rosa cor 3334 
Carr. em vai e volta, suba 1 corr. a cd. carr.  
1) corr.   13 
2) pb.    12 
3) *12 BLO , 3 corr. 
4) 2 pb. 10 BLO*,  *_* 20x 
Arremate. 
Costure as laterais como um tubo. Em um dos lados, passe um fio pegando somente nos gominhos e franza 
como uma rosquinha, repita no outro lado. Fecheo centro com uma costura e encha com a fibra enquanto 
costura. Arremate e deixe fio para costura. 
 
Chantili cor 8001 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha)   
2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24 (atenção: não são 2 aum.) 
5) BLO *3 pb. 1 aum.* (6x)  30 
Em FLO, faça 3 pa. em cd alcinha do BLO, incluindo a borda da rodinha. 
 
Morango com chocolate comece com a cor 3611 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha)   
2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)  18 
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24 (atenção: não são 2 aum.) 
5) pb.    24 
6) pb.    24 
Mude para cor 7567 
7) pb.    24 
8) *2 pb. 1 dim.* (6x)  18 
9) pb.    18 
10) pb.    18 
11) *1 pb. 1 dim.* (6x)  12 
12) 3 dim.     9 (isso mesmo, são só 3 dim. seguidas e arremate.) 
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.  
 
Caule e folha cor 5741 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha)   
2) BLO     6 
3) pb.    6 
4) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
5) *4 corr. 1 pb. 1 mpa. 1 pa. pula 1 pb. 1 pbx.* (6x) 
Arremate e deixe fio para costura. 
 
Com a cor 1317, faça pontinhos intercalados na parte vermelha do morango. 
Com a cor 5669, faça pontinhos intercalados na parte marrom do morango. 
Com a cor 3334, faça pontinhos intercalados na parte marrom do morango. 
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Rosinha cor 3182 
1) corr.  11 
2) 3 corr. 1 pa. na 5º. corr., *2 corr. pula 1 corr. 1 pa. * 5x) 
3) *4 pa. dentro do espaço da corr.* (5x), 3 pa. 1 mpa. dentro da última corr., 1 pbx. 1 corr. 
Arremate e deixe fio para costura. 
 
Folha cor 5741 
1) 6 corr. 1 pb. 1 mpa. 3 pa. no mesmo pt. de base, 1 mpa. 3  pb.. no mesmo pt. de base, dê a volta na 

corr., 1 mpa. 3 pa. no mesmo pt. de base, 1 mpa. 1 pb. 1 pbx. na 1º. corr. 
Arremate e deixe fio para costura. 
 
  


