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Materiais  
Fio Amigurumi Soft cores 7727, 7062, 5270, 7569 
Agulha de crochê 2,5 mm; 
Agulha de bordado no. 16 e agulha de costura; 
Linha de costura bege; 
Olhos pretos no. 8; 
Fibra siliconada. 
 
Atenção! Se quiser que esta naninha seja para uma 
criança, troque os olhos por bordado no fio Amigurumi 

Soft em preto ou marrom 😉 

Focinho cor 7062 Olhos cor 7062 (2x) 

1) Anel mágico   6  
2) aum. tds. pts.   12 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
4) 1 pbx., pula 1 pb., 1 leque com 4 pa., pula 1 pb., 1 

pbx.* Arremate. A 4º. carr. será a boca. 

1) Anel mágico   6  
2) aum. tds. pts.   12 
Arremate. Coloque o olho com trava no meio do anel 
mágico. Introduza o pino do olho entre a 8º. e 9º. carr., 
(a partir do anel mágico) da cabeça com 8 pb. de 
separação entre eles (conte a partir de onde introduziu 
o pino do olho). Costure ao redor dos olhos com linha 
de costura. 

Cabeça cor 7727 

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) pb.     30 
7) pb.     30 
8) pb.     30 
9) pb.     30 
10) pb.     30 
11) pb.     30 
 

12) pb.     30 
13) pb.     30 
Coloque os olhos entre a 10º. e 11º. carr. com 7 pb. de 
separação entre eles (a partir de onde colocou o pino 
do olho). 
14) *3 pb. 1 dim.* (6x)    24 
15) *2 pb. 1 dim.* (6x)    18 
16) *1 pb. 1 dim.* (6x)    12 
17) BLO    12 
Encha com a fibra siliconada.  
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.  
 

Orelha cor 7727 Focinho cor 7727 

Introduza a agulha entre a 9º. e 10º. carr. a contar do 
anel mágico distante 2 pb. do olho. Faça 1 leque com 
6 pa. e 1 pbx., corte o fio com um pedaço para 
costura. Introduza o fio nas costas da orelha e amarre 
com o fio inicial e arremate. Faça a 2º. orelha com 8 
pb. de separação entre elas. 
 
 

1) Anel mágico   6  
2) aum. tds. pts.   12 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
Arremate. Costure a partir da 11º. carr. a partir do anel 
mágico  centralizada entre os olhos. 
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Nariz cor 7727 

1) Anel mágico   6  
2) aum. tds. pts.   12 
Arremate. 
 

Costure a rodinha fechando em 1 pt. no meio. Costure 
entre a última e penúltima carr. do focinho, 
centralizado com a boca (4º. carr. do focinho). 

Mantinha cor 7062 

Volte em FLO na 17º. carr. da carinha e faça: 
1) *3 pb. 3 corr., 1 pbx. no mesmo espaço de corr.* 

(4x) 
2) caminhe em pbx. até o espaço de corr.: 1 pbx., 2 

corr. 2 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr., próximo espaço:  
*3 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr.* (3x) 

Mude para cor 5270 
3) caminhe em pbx. até o espaço de corr.: 1 pbx., 2 

corr. 2 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr., no próx. espaço 3 
pa., no próximo: *3 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr. no 
próx. espaço 3 pa.* repita *_* até o final da carr. 
 

4) caminhe em pbx. até o espaço de corr.: 1 pbx., 2 
corr. 2 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr., no próx. espaço 3 
pa., no próx. espaço 3 pa., no próx.: *3 pa. 3 corr., 
3 pa., 1 corr. no próx. espaço 3 pa. (2x)* repita 
*_* até o final da carr. 
 

5) caminhe em pbx. até o espaço de corr.: 1 pbx., 2 

corr. 2 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr., no próx. espaço 3 

pa., no próx. espaço 3 pa., no próx. espaço 3 pa.,  

no próx.: *3 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr. no próx. 

espaço 3 pa. (3x)* repita *_* até o final da carr. 

 

 

Mude para cor 7569 
6) caminhe em pbx. até o espaço de corr.: 1 pbx., 2 

corr. 2 pa. 3 corr., 3 pa., 1 corr., no próx. espaço 3 

pa., no próx. espaço 3 pa., no próx. espaço 3 pa.,  

no próx. espaço 3 pa., no próx.: *3 pa. 3 corr., 3 pa., 

1 corr. no próx. espaço 3 pa. (4x)* repita *_* até o 

final da carr. Arremate. 

 
7) Com a cor 7062, vá em uma pta. da mantinha e no 

espaço de corr. faça: *2 corr., 1 pt. pufe com 9 

laçadas, feche com 1 corr., 2 corr., 1 pbx. no 

mesmo espaço de corr., 2 corr.*, passe pela frente 

do pt. pufe e faça 1 pb. no próx. pb da mantinha. 

Continue em pb., fazendo 1 pb. no espaço de corr. 

Repita o ponto pufe (chamarei de pt. bolinha) em 

cd pt. da mantinha. Arremate. 

 

 

 

 

Faça também com o fio Amigurumi, fio Mollet ou com a coleção de fios para bebê da Circulo 😊 

 

Anotações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


