Naninha „Urso ou
Cachorro“

Sinta-se livre para vender seus itens acabados. 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 via www.zhaya.de/
www.zhaya.eu. Se você baixou este padrão GRÁTIS de
qualquer outro lugar, por favor, apague-o imediatamente 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:
Você pode usar qualquer lã que você gosta. Claro que o tamanho depende do tex do
fio que você usa. Para as proporções estarem certas, você deve usar o mesmo tex de
lã para todo o projeto.
Por favor, tenha em mente que fios diferentes podem resultar em uma peça maior ou
menor. Certifique-se de adaptar o tamanho da sua agulha de acordo com o seu fio e
tensão pessoal.
• Lã de sua escolha, no meu caso: DROPS Paris - Aran weight (No. 17, 26; cerca de
3 novelos de cada cor), um pouco de lã preta para nariz e olhos.
• Agulha de crochê de acordo com a lã usada, no meu caso: 3 mm (para cabeça e
braços) e 5 mm (para o cobertor)
• Enchimento

Abreviações:
AM = anel mágico

aum = aumento

pb = ponto baixo

dim = diminuição

corr = corrente

BLO = pontos somente nas alças de trás

pbx = ponto baixíssimo

FLO = pontos somente nas alças da frente

pt = ponto
(-) x = repetir o que está dentro dos parênteses por x número de vezes

Crochetar em voltas contínuas (espirais), a não ser que seja avisado o contrário.
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Já que projetar naninhas não é uma das minhas especialidades e existem muitos
padrões livres maravilhosos, você pode escolher um outro cobertor e usá-lo. Eu decidi
fazer uma manta estrela, o padrão pode ser encontrado, no Youtube por Andrea
Maschenanschlag, porém aviso que este é um vídeo alemão. Eu já vi muitos vídeos
em inglês no youtube para esse mesmo cobertor.
Eu terminei o meu cobertor com um diâmetro de 46 cm mas fica a seu critério o
tamanho que você precisa.

Cabeça:
Cor A
1. pb 6 no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (pb 1, aum) x6 (18)
4. (pb 2, aum) x6 (24)
5. (pb 3, aum) x6 (30)
6. (pb 4, aum) x6 (36)
7. (pb 5, aum) x6 (42)
8. (pb 6, aum) x6 (48)
9.-18. (10 Carreiras) pb em toda a volta (48)
19. (pb 6, dim) x6 (42)
20. (pb 5, dim) x6 (36)
21. (pb 4, dim) x6 (30)
22. (pb 3, dim) x6 (24)
Encha e modele a cabeça.
23. (pb 2, dim) x6 (18)
24. (pb 1, dim) x6 (12)
Termine de encher a peça.
25. dim x6 (6)
Arremante deixando um longo fio para costura.

Focinho:
Cor A
1. pb 6 no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (aum x3, pb 3) x2 (18)
4. (pb 1, aum) x3, pb 3, (pb 1, aum) x3, pb 3 (24)
5. (pb 2, aum) x3, pb 3, (pb 2, aum) x3, pb 3 (30)
6.-8. (3 Carreiras) pb em toda a volta (30)
9. (pb 8, dim) x3 (27)
Arremante deixando um longo fio para costura.

Nariz:
Preto ou marrom escuro
1. pb 6 no AM (6)
2. pb 3 in primeiro ponto, pb 2, pb 3 no próximo ponto, pb 2 (10)
3. (aum x3, pb 2) x2 (16)
Arremante deixando um longo fio para costura.
Costure o nariz acima da metade do focinho, faça-o agora (eu definitivamente o faria
agora, pois o focinho pode ser melhor colocado e costurado), prenda-o na cabeça e
costure-o e termine de encher a peça antes de fechar. Agora borde os olhos com a
linha preta.
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Neste momento eu notei que se você quiser pode transformer esta cabeça em um
urso sem problemas só mudando a orelha, por isso dou duas opções delas :o)

Orelha - Cachorro (faça 2):
Cor B
Usei agulha maior do que a usada na cabeça.
1. pb 6 no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (pb 3 no mesmo ponto) x2, pb 4, (pb 3 no mesmo
ponto) x2, pb 4 (20)
4.-8. (5 Carreiras) pb em toda a volta (20)
9. pb 2, dim, pb 8, dim, pb 6 (18)
10. pb em toda a volta (18)
11. pb 2, dim, pb 7, dim, pb 5 (16)
12. pb em toda a volta (16)
13. pb 1, dim, pb 6, dim, pb 5 (14)
14. pb em toda a volta (14)
15. pb 2, deixe os pontos restantes sem trabalhar
Dobre ao meio, não encha, feche a aperte aberta com
uma carreira de pbs.
Arremante deixando um longo fio para costura.
Costure as orelhas à cabeça.

Orelha - Urso (faça 2):
Cor A
Usei agulha maior do que a usada na cabeça.
1. pb 6 no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (pb 1, aum) x6 (18)
4.-6. (3 Carreiras) pb em toda a volta (18)
7. (pb 1, dim) x6 (12)
Dobre ao meio, não encha, feche a aperte aberta com uma carreira de pbs.
Arremante deixando um longo fio para costura.
Costure as orelhas à cabeça.

Patas (faça 2):
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Cor A
1. pb 6 no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (pb 1, aum) x6 (18)
4.-8. (5 Carreiras) pb em toda a volta (18)
9. (pb 7, dim) x2 (16)
10. pb em toda a volta (16)
11. (pb 6, dim) x2 (14)
12. pb em toda a volta (14)
13. (pb 5, dim) x2 (12)
14.-18. (5 Carreiras) pb em toda a volta (12)
Encha levemente apenas a frente da pata,
dobre a borda superior e costurar usando pb ao longo da borda superior.
Arremante deixando um fio para costura.
Você pode moldar os dedos usando um fio de cor B (só se a lã for forte o suficiente
para moldar - caso contrário, use um fio de costura primeiro).
Eu gosto de usar alfinetes como guias e ajudar o fio deslizar melhor. Insira sua agulha
pela parte de baixo, logo atrás da primeira cabeça do alfinete (deixando um pedaço
do fio), guie o fio até o pino na parte superior da pata, puxe bem e ajuste a tensão,
se necessário. Agora repita este passo, mas comece no segundo pino no topo e
saindo a agulha pelo ponto inicial na base da pata. Ajuste sua tensão, mais uma vez,
conforme necessário e dê um bom nó usando as duas extremidades do fio. Esses
devem ser escondidos dentro da pata para escondê-las. Veja fotos para referência.
Costure as patas abaixo da cabeça (podem também ser costurados à manta, porém

acho que eles ficarão melhor costurados à cabeça) e finalmente costure a cabeça no
meio do cobertor.
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