
Mariette por Elá Camarena

1 bola de fio Bella Prune 2221

1 bola de fio Bella Capuccino 712

1 bola de fio Bella Massa 2219

Agulha de crochê 2,5 mm

4 Botões de casear com 2,0 cm

2 Micro botões de casear pretos

Agulha de bordar

Fibra siliconada para enchimento

Pontos empregados e abreviaturas:
carr. = carreira

corr. = correntinha

p. = ponto

p.b.= ponto baixo

p.bx = ponto baixíssimo

p.a. = ponto alto



MAriette por Elá Camarena

Execução:

Cabeça
Com o fio Bella Prune, faça 7 corr. e uma carreira com 6 p.b.

A partir daqui, faça as carreiras em espiral (sem subir uma correntinha em cada carreira).

Na última corr., faça 5 p.b. no mesmo ponto de base e continue pelo outro lado da 
correntinha.

No final da carreira, faça 1 aumento (2 p.b. no mesmo ponto de base) e mais 1 aumento na 
corr. que fez para subir.

Continue com  p.b. e na extremidade, faça 1 aumento nos próximos  3 pontos de base, dê 
a volta e continue com p.b..

Na outra extremidade, faça novamente 3 aumentos nos próximos 3 pontos de base. Dê a 
volta e continue com p.b..

Na extremidade, faça 4 aumentos nos próximos pontos de base, siga com p.b. e na outra 
extremidade, repita os 4 aumentos nos pontos de base.

Veja que os aumentos são só nas extremidades.

Na carr. seguinte na extremidade, faça 4 aumentos intercalados com p.b. (V+V+V+V). 
Continue com p.b. e repita os aumentos na outra extremidade.

Nas próximas duas extremidades, faça 5 aumentos intercalados com p.b. (V+V+V+V+V).

Da 6º. até a 15º. carr.a faça p.b.

Na 16º. e 17º. carr. reduza em todos os pontos ou, até a abertura ficar com 2,5cm de 
diâmetro (há uma variação de acordo com o fio usado, tensão do ponto e agulha).

Introduza a meia fina com uma cor próxima da cor do fio que está usando e recheie com a 
fibra siliconada.
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Corpo
Reinicie a contagem a partir do pescoço.

Na 1º. carr. do corpo faça aumentos (V) em todos os pontos de base.

Faça 8 carr. em p.b.

Na 9º. e  10º. carr. a cada 8 p.b. faça um aumento, comece com aumento;

Na 11º., 12º. e 13º. carr., a cada 5 p.b. faça uma redução, comece reduzindo.

Recheie a meia fina com a fibra siliconada.

A partir da 14º. carr. faça reduções em todos os pontos de base até que a abertura caiba 
apenas seu dedo mindinho.

Finalize o recheio com a fibra siliconada.

Arremate seu trabalho e deixe um pedaço de fio para costura.

Com uma agulha de costurar crochê, passe pelo fio e franza a abertura. Arremate e passe o 
fio por dentro do seu trabalho, saia com o fio e corte.

Braços e pernas
Com a cor Prune, faça um anel corrediço e 7 p.b. no anel;

Importante: suba uma corr. a cada carr., neste caso, o trabalho NÃO será feito em espiral.

Na 2º. carreira, faça aumentos  em cada ponto de base;

Faça 12 carreiras sem aumentos e arremate.

Com o fio Balloon Branco, faça um anel corrediço e 7 p.b. no anel, faça uma rodinha 
seguindo a receita das orelhas.

Recheie as pernas e braços com fibra siliconada e finalize costurando as rodinhas na cor 
Massa com p.b. nos braços e pernas.
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Nariz
Com o fio Bella Capuccino, use uma agulha longa de bordar e borde o nariz com ponto 
cheio conforme foto da Marriette.

Focinho
Faça 6 correntinhas e mais uma para subir; 

Siga a sequência das duas primeiras carr. da cabeça. Na 3º. e 4º. carr. faça p.b.

Todas as partes devem ser recheadas com a fibra siliconada. 

Costure braços e pernas com os botões de casear.

Costure os olhos.


