Piggy

Sinta-se livre para vender seus bichinhos. A produção em
massa, obviamente, não é permitida. Não copie, altere,
compartilhe, publique ou venda modelos, fotos ou
imagens. As cópias devem ser feitas apenas para uso
pessoal do proprietário.
***
ATENÇÃO: Por favor, esteja ciente de que eu só
compartilho meus padrões atrav[es do meu site
www.zhaya.de/www.zhaya.eu. Se você baixou este
padrão GRATUITO de qualquer outro lugar, por favor,
apague-o imediatamente pois já que existem sites onde
hackers anônimos enviam arquivos de receitas contendo
vírus, permitindo que eles acessem seu computador e
roubem seus dados pessoais e financeiros..

Materiais:
Ao usar os materiais sugeridos, ele terá cerca de 13 cm de altura.
Os tamanhos de lã e agulha listados são apenas sugestões. Fica a seu critério a
epbolha do fio.
Por favor, tenha em mente que fios diferentes podem resultar em uma peça maior ou
menor. Certifique-se de adaptar o tamanho de sua agulha de acordo com o seu fio..
• Lã (rosa)
• Agulha de crocê de acordo com o fio que irá usar (no meu caso: 2.2 mm e 3.5
mm)
• Enchimento
• Olhos no tamanho apropriado (10 mm no meu caso) – você pode bordar ou fazer
seus próprios olhos.

Abreviações:
AM = anel mágico

aum = aumento

pb = ponto baixo

dim = diminuição

pt = ponto

BLO = somente nas alças de trás

corr = corrente

FLO = somente nas alças da frente

pbx = ponto baixíssimo
(-) x = repetir o que estiver dentro do () por x número de vezes
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Faça o crochê em carreiras contínuas (espirais), ao menos que seja pedido o
contrário.
Para ajuda com mudança de cores invisíveis, aumentos e diminuições, por favor visite
a seção „Dicas, Truques e Tutoriais“ no meu site www.zhaya.de.

Cabeça / Corpo:

1. 6pb no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. (2pb, 1aum) x6 (24)
5. (3pb, 1aum) x6 (30)
6. (4pb, 1aum) x6 (36)
7. (5pb, 1aum) x6 (42)
8. (6pb, 1aum) x6 (48)
9. (7pb, 1aum) x6 (54)
10.-18. (9 Carreiras) pb em toda a volta (54)
19. (7pb, 1dim) x6 (48)
20. (6pb, 1dim) x6 (42)
21. (5pb, 1dim) x6 (36)
22. (4pb, 1dim) x6 (30)
23. (3pb, 1dim) x6 (24)
Encha e modele a cabeça.
24. (2pb, 1dim) x6 (18)
25. (1pb, 1dim) x6 (12)
26. pbx em toda a volta (12)
27. FLO: (1pb, 1aum) x6 (18)
28.-29. (2 Carreiras) pb em toda a volta (18)
Termine de encher a cabeça.
30. (2pb, 1aum) x6 (24)
31. pb em toda a volta (24)
32. (3pb, 1aum) x6 (30)
33. pb em toda a volta (30)
34. (4pb, 1aum) x6 (36)
35.-42. (8 Carreiras) pb em toda a volta (36)
43. (4pb, 1dim) x6 (30)
44. (3pb, 1dim) x6 (24)
45. (2pb, 1dim) x6 (18)
Encha e modele o corpo.
46. (pb 1, dim) x6 (12)
Termine de encher.
47. dim x6 (6)
Arremate e você pode bordar um umbigo na barriga por volta da carreira 39.
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Nariz:
Você irá trabalhar em oval (veja o diagrama
ao lado).
1. 9pb, começando na 2a corr a partir da
agulha: 7pb, 3pb no ultimo pt,
rotacionar 180 graus e continue no lado
opostodas corr de base: 6pb, 1aum no
último pt (18)
2. 1aum, 6pb, 3aum, 6pb, 2aum (24)
3. 1pb, 1aum, 6pb, (1pb, 1aum) x3, 6pb,
(1pb, 1aum) x2 (30)
4. 2pb, 1aum, (1pb, 1aum) x3, (2pb,
1aum) x3, 3dim, (2pb, 1aum) x2 (36)
5. BLO: pb em toda a volta (36)
6.-8. (3 Carreiras) pb em toda a volta (36)
Arremate, não feche o buraco deixando um longo fio para costura.

Boca:
1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. pb em toda a volta (18)
Dobre ao meio, não encha, feche o topo com uma
carreira de pb. Arremate deixando um longo fio para
costura.

Orelha (faça 2):
1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (3pb, 1aum) x3 (15)
4. (4pb, 1aum) x3 (18)
5.-6. (2 Carreiras) pb em toda a volta (18)
7. (5pb, 1aum) x3 (21)
8.-9. (2 Carreiras) pb em toda a volta (21)
10. (6pb, 1aum) x3 (24)
11. pb em toda a volta (24)
Dobre ao meio, não encha, feche o topo com uma carreira de pbx. (não puxe muito
firme as pontas para não fazer um arco). Arremate deixando um longo fio para
costura.

Pernas (faça 2):
1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. (2pb, 1aum) x6 (24)
5.-7. (3 Carreiras) pb em toda a volta (24)
8. 8pb, 4dim, 8pb 8 (20)
9. (2pb, dim) x5 (15)
10.-14. (5 Carreiras) pb em toda a volta (15)
15. (3pb, 1dim) x3 (12)
Encha o pé e a perna.
First published: 09.05.2016

16. (2pb, 1dim) x3 (9)
17. (1pb, 1dim) x3 (6)
Arremate deixando um longo fio para costura. Agora

molde o casco. Para fazer isso, insira a agulha conforme mostrado na figura, passe o
fio, repita várias vezes e sempre puxe bem. Finalmente faça um nó e arremate as
pontas.

Braço (faça 2):

1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4.-6. (3 Carreiras) pb em toda a volta (18)
7. (1pb, 1dim) x6 (12)
8.-11. (4 Carreiras) pb em toda a volta (12)
Encha e modele.
12. (2pb, 1dim) x3 (9)
13.-18. (6 Carreiras) pb em toda a volta (9)
Termine de encher.
19. (1pb, 1dim) x3 (6)
Arremate deixando um longo fio para costura.
Para o formato do casco da mão, faça da mesma
forma mostrado que do pé (veja figura a direita).

Rabo:
Eu utilizei uma agulha maior aqui (3.5 mm)
1. 6corr, 1pbx na 2a corrente a partir da agulha, 2pb
em cada corr (é possível que você precise de 3
ou 4 pb por corr – isso dependerá da tensão no
fio que você aplica. O correto é o rabo fazer
voltas)
Arrematae deixando um longo fio para costura.

Finalização:
Encha o nariz e o fixe com alfinetes no lugar apropriadona
metade debaixo da cabeça, note que as diminuições da carr 4
estão virados para cima e você deve manter o formato do nariz
enquanto costura.
Para esculpir a face, marque primeiro os locais das narinas.
Coloque o fio em uma agulha longa, insira na parte de trás do
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pescoço e saia no primeiro buraco do nariz, insira novamente 2-3 pontos a cima ou a
baixo e saia no segundo buraco, insira novamente 2-3 pontos acima ou abaixo (o
mesmo que o do outro lado) e volte ao ponto de partida no pescoço. Puxe o fio até
que as narinas fiquem bem formadas, dê um nó e arremate as pontas.

Se você quiser, você também pode moldar as órbitas oculares. Marque os lugares
para os olhos com alfinetes e o molde da mesma forma que para as narinas. Fixe ou
borde os olhos.
Prenda as orelhas com alfinetes e, se você gostar, costure-as na cabeça. Mesma
coisa para os braços, pernas e rabo enrolado.
Para finalizar, eu colori as bochechas, dentro das orelhas e as narinas com blush.
Piggy está pronta :o)
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