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Coelhita na Xícara no bastidor 
Coleção Mundo de Amelie Páscoa 
 

 

Fio Amigurumi cores 8176, 3528, 3182 e 5741 
Bastidor Moldura no. 6 (15,2 cm) ou no. 8 (20,3 cm); 
Tecido Círculo; 
Agulha no. 2,0; 
Agulha de acabamento; 
4 botões rosa com 1,0 cm de diâmetro; 
2 olhos castanhos no. 8; 
Fibra siliconada 
 

 
Modo de fazer. 
 
Xícara cor 3526 
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) *3 pb. 1 aum.* (6x)  30 
7) pb.     30 
8) *4 pb. 1 aum.* (6x)  36 
9) pb.     36 
10) *5 pb. 1 aum.* (6x)  42 
11) pb.     42 
12) *6 pb. 1 aum.* (6x)  48 
13) pb.     42 
14) pbx.    42 
Arremate. 
 
Alça da xícara cor 3526 
1) corr.    5 
2) pb.      4 
3) BLO (pega pela alça de trás do pb.)  até a 20º. carr. 
Arremate. 
 
Pé da xícara cor 3526 
Suba 1 corr. a cd carr. 
1) Anel mágico   3 - (não feche o anel).  
2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
Arremate. 
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Flor cor 3182 
1) corr.    11 
2) 1 aum. em pa. em cd. corr. e na última corr. 1 mpa. e 1 pb. 

Arremate e deixe fio para costura. 
Enrole a flor enquanto costura com o lado direito para dentro, começando pelo lado com o mpa. 

 
Folha cor 5741 
1) corr.    6 
2) pula 1 corr. 1 pb. 1 mpa. {3 pa. na mesma corr.},  1 mpa.  

na mesma corr.: {1 pb. 1 pb. com pico, 1 pb.} 
Dê a volta na corr.: 1 mpa. 1 pa. {3 pa. na mesma corr.},  1 mpa. 1 pb.  
Arremate e esconda o fio. 

Costure a flor na folha e depois costure ambos na frente da xícara à 5 carr. da borda da xícara. 
 
Coelhinha cor 8176 
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. até a 12º. carr.   36 
13) dim. tds. pts.   18  

Coloque os olhos entre a 9º. e 10º. carr. com 6 pb. de separação. 
14) *1 pb. 1 dim.* (6x)   12 

Corpo continuação da cabeça 
15) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
16) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24 (atenção: não são 2 aum.) 
17) pb. até a 20º. carr.   24 
18) *2 pb. 1 dim.* (6x)   18 
19) *1 pb. 1 dim.* (6x)   12 
20) 3 dim. e finalize. 

Braços e pernas cor 8176 – 4x 
1) Anel mágico   8 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha). 
2) pb. até a 8º. carr.   8 
Arremate. 
 
Orelha cor 8176 – 2x 
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) pb. até 8º. carr.   12 
4) 3 dim. e finalize.   9 
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Cenoura cor 4448 
1) Anel mágico   6 - (coloque o marcador na alça onde está sua agulha).  

Obs.: não feche o anel, ao crochetar a 4º. carr. encaixe as folhas no anel, passe os fios da folha por 
dentro da cenoura e amarre com o fio do anel mágico da cenoura. 

2) aum. tds. pts.   12 - (são 2 pb. em cada buraquinho). 
3) pb.     12 
4) pb.     12 
5) 1 dim. 10 pb.   11 
6) 1 dim. 9 pb.   10 
7) pb.     10 
8) 1 dim. 8 pb.   9 
9) 1 dim. 7 pb.   8 - enche com a fibra  
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.  
 
Folha cenoura cor 5741 
1) corr.    7 
2) 4 pb. na mesma corr., 5 pb. (3x) 
Arremate unindo o último pt. à primeira corr. para formar as 3 folhas. 
Arremate e deixe fio para costura. 
Encaixe dentro do anel mágico no topo da cenoura. 
 
 
 


