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Coleção Amelie e suas plantinhas por Elá Camarena  

 

 

 

Materiais  
Fio Amigurumi cores: 6614, 6161, 6201 e 5741; 
Maxi Mouline cor 438; 
Agulha Círculo 2,0 ou 2,5 mm; 
Olho verde tamanho 8; 
Agulha de acabamento;  
Agulha para bordado; 
Cola Universal Círculo; 
Cílios postiços (opcional); 
Base com 3,0 cm de plástico* 
Fibra siliconada. 
 
*pode ser uma base plástica para biscuit ou, um 
plastiquinho cortado de forma circular. 

 

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. 

 

 

Cabeça 5741 

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) em BLO 18 

4) *2 pb. 1 aum.* (6x) em BLO 24 (atenção: não são 2 aum.) 

5) *3 pb. 1 aum.* (6x) em BLO 30 

6) pb.     30 

7) pb.     30 

8) pb.     30 

9) pb.     30 

10) 6 pb. *2 pb. 1 aum.* (6x), 6 pb. 36 (na mesma carr.) 

11) pb.     36 

12) pb.     36 

13) pb.     36 

14) pb.     36 

15) pb.     36 
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Coloque os olhos entre a 11º. e 12º. carr.com 7 pb. de separação. (conte a partir do anel mágico)  

16) dim. tds. pts.   18 

17) *1 pb. 1 dim.* (6x)   12 

18) pb.     12 

 

Mude para a cor 6201 

19) aum. tds. pts.   24 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 

20) pb.     24 

21) pb.     24 

22) pb.     24 

23) pb.     24 - enche com a fibra  

Arremate. 

 

Base do corpo cor 6201 

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.) 

 

Ao encher, encha a cabeça e corpo. Quando estiver costurando a base no corpo com pb., costure uma 

parte e encaixe a rodinha de plástico. Finalize a costura em pb. 

 

Vasinho cor 6201 

Carr. em vai e volta, suba 1 corr. a cd. carr.  

1) corr.    12 

2) pb.     12 

3) BLO até a 48º. carr.  12 

Arremate e deixe fio longo para costura. Costure os lados para que forme um tubo. Com a agulha de 

acabamento, costure em cd pb. da base do corpo a cd. gominho da saia (será uma costura pulando 

sempre 1 pb. para que a saia fique franzida). 
 

Braços folha cor 5741 

Carr. em vai e volta, suba 1 corr. a cd. carr.  

1) corr.    6 

2) 1 pb. 1 mpa. 1 aum. triplo, 2 mpa. 1 aum. triplo em pb. de a volta na corr., 1 pb. 2 mpa. 1 aum. 

triplo, 1 mpa. 1 pb. 1 pbx. na 1º. corr. 

Arremate e esconda o fio r.  
 

 Boca cor 353 – Maxi Mouline 

Passe por 3 pb. 10 vezes e depois, passe por 1 pb. abaixo dos 3 pb. 
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Florzinhas cor 6161 

1) corr.    11 

2) 5 corr. 1 pa. 2 corr. pule 1 corr. repita até o final da carr. 

3) 5 pa. dentro do espaço de cd. corr. no último espaço, faça 4 pa. e 1 mpa. 

Arremate. 

Costure a flor começando pela parte onde finalizou com mpa., enquanto enrola costure a base.  

 

Rodinha da flor cor 6614 

1) Anel mágico em pa.  12 

2) aum. tds. pts.   24 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 

Feche a rodinha e arremate. 

 

Folha cor 5741 – (5x) 

Carr. em vai e volta, suba 1 corr. a cd. carr.  

1) corr.    8 

2) 1 pb. 1 mpa. 1 pa. 1 aum. triplo, 1 pa. 2 mpa. 1 aum. triplo em pb. de a volta na corr., 1 pb. 2 mpa.  

1 pa. 1 aum. triplo, 1 mpa. 1 pb. 1 pbx. na 1º. corr. 

Arremate e deixe fio longo para costura.    

 

Monte a florzinha 

Use o fio da folha, passe por dentro do anel da rodinha e por dentro da florzinha, volte pelo pt. ao lado 

e costure as 3 partes. Arremate. 

 

Cole com a cola Universal sobre a cabeça da Dona Hortência e prenda com alfinetes. Após secar a cola 

(72 hrs), você pode costurar as flores com linha de costura. Cuidado para não repuxar para não 

entortar a cabeça da bonequinha. 

   


