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Coleção bolsinhas| Amelie pelo Mundo por Elá Camarena 
 

 

Materiais  
Amigurumi Maxi 6802, 8176, 7625, 3201 e 3157; 
Agulha de crochê 4,0 
Agulha de costura; 
Agulha de tapeceiro no. 12 
Olhos marrom no. 18 
Argola plástica com 4,0 cm de diâmetro ou tampinha de 
garrafa de leite; 
Estilete (se usar a tampa de leite); 
Linha de costura cru e rosa; 
Cola Universal Círculo. 

Corpo da bolsinha cor 6802 – continua na coluna ao lado 

1) anel mágico     6   

2) aum. tds. pts.    12 

3) *1 pb. 1 aum.* (6x)     18 

4) *2 pb. 1 aum.* (6x)     24 

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

6) *4 pb. 1 aum.* (6x)     36 

7) *5 pb. 1 aum.* (6x)     42 

8) *6 pb. 1 aum.* (6x)     48 

9) pb.      48 

10) pb.      48 

11) pb.      48 

12) pb.      48 

 

13) pb.      48 

14) pb.      48 

15) pb.      48 

16) pb.      48 

17) pb.      48 

18) pb.      48 

19) pb.      48 

20) 6 pb., costure a orelha em pbx. por 3 pb., 1 pb.,  
costure a argolinha*(veja a argola no final da receita) 
por 4 pb., 1 pb., costure a 2º. orelha em pbx. por 3 
pb., 16 pb., 50 corr., pula  4 pb., 1 pb., volta em pb. na 
corr., 1 pb. na base da bolsa, volte em pb. na alça da 
bolsinha, 1 pb. na base da bolsa, 9 pb. Arremate. 

 

Focinho cor 8176  Bordado nariz cor 7625 

1) corr.     6  
(obs.: se fizer pb. sem corr., serão 5 pb. +  1 corr) 

2) 1 aum., 3 pb. 1 aum. triplo (dê a volta), 3 pb., 1 
aum. (coloque o marcador na alça da agulha) 

3) 2 aum. 3 pb. 3 aum. (dê a volta), 3 pb. 1 aum. 1 
pb. 

4) 1 aum. 1 pb. (2x) 3 pb. *1 pb. 1 aum.* (3x), (dê a 
volta), 3 pb. 1 aum. 2 pb. 

 

Fio com 130 cm. 
Passe apenas por dois pb. de base sobre o focinho entre a 
1º. e 2º. carr., pulando 3 pb.  
Passe 15 vezes na horizontal e depois, passe o fio na 
vertical, envolvendo apenas os fios horizontais (sem 
passar pelo crochê), posicionando um fio ao lado do outro 
até preencher todo o nariz. 
Arremate. 
 

Orelha cor 6802 (2x) Flor cor 3201 (2x) e cor 3157 (1x) 

1) anel mágico     6   

2) aum. tds. pts.    12 

3) *1 pb. 1 aum.* (6x)     18 

4) pb.      24 

5) pb.      24 

6) pb.      24 

7) *1 pb. 1 dim.* (6x)     12 

8) 3 dim.     9  

(isso mesmo, 3 dim. e arremate.) 
 

1) corr.     15 
2) pula 4 corr., *1 pb. 2 corr. pula 1 corr.* (6x) 
3) 5 pa. dentro do espaço de cada corr. (5x), no próx. 

espaço de corr. 4 pa. 1 mpa., 1 pb.  
Arremate e deixe fio para costura.  
Costure na base dos pb., enrolando a flor com o lado 
avesso para dentro. 
Arremate e costure sobre a base da argola da bolsinha e 
das orelhas. 
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Posição do focinho Posição dos olhos 

Posicione o focinho centralizado com a argola sobre a 6º. 
carr. (conte a partir da borda da bolsinha). Cole com a 
cola Universal e depois da cola secar, costure com a linha 
e a agulha de costura ao redor do focinho. 

Após costurar o focinho, aplique os olhos entre a 7º. e 8º. 
carr. com 9 pb. de separação (ou, encostado no focinho). 

*Argolinha cor 6802 Costura das orelhas 

Faça pb. cobrindo toda a argolinha, a quantidade de 
pontos dependerá da tensão do seu fio e tamanho da 
argolinha ou tampinha de garrafa de leite. 
Para usar a tampinha da garrafa de leite, corte o topo da 
tampinha com o estilete para formar uma argola. 
 
Ao finalizar a bolsinha, passe a alça que fez na 20º. carr. 
por dentro da argolinha para fechar a bolsa. 
 

Costure as orelhas, introduzindo a agulha no pb. da borda 
da bolsinha, passe pelas alças de fora da orelha (dobrada) 
e finalize com um pbx. Cada orelha será costurada por 3 
pb. da bolsinha. 

 

Está receita tem passo a passo em vídeo no meu canal no Youtube: Elá Camarena > Bolsinha Killari 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


