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Passo-a-Passo: Girafinha Amelie 
Receita gratuita - distribuida por amiimaker 
 

14 de junho de 2018 

Eu adoro girafas! E adoro ainda mais as girafas         

amigurumis! Mas confesso que acho um dos bichinhos        

mais complicados de crochetar. Com patas dianteiras e        

traseiras, orelhas, chifres, cauda, fuço e pintas       

espalhadas pelo corpo, a parte de costurar as peças às          

vezes pode virar um dilema… Eu já fiz várias e sempre           

sofro um pouquinho. Mas como que eu gosto tanto de          

girafas, pensei em criar uma receita que diminuísse um         

pouco a quantidade de peças a serem costuradas. Com         

fuço embutido na cabeça e patas “traseiras” embutidas no corpo, o objetivo é tentar ajudar               

quem está começando e facilitar um pouquinho a vida de quem adora crochetar mas não quer                

ficar lá costurando por horas! Eu achei que elas ficaram um charme! E vocês, o que acharam? 

Lista de materiais: 

● linha 100% algodão em duas cores diferentes (nesse caso usei a linha Amigurumi da              

Círculo)  
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● agulha compatível com a linha utilizada (no meu caso usei a de 3,5 mm); 

● marcador de pontos; 

● fibra siliconada para encher; 

● tesoura; 

● agulha de tapeceiro; 

● linha de bordar; 

● flores para a cabeça; 

● fita para fazer o laço. 

 

Legendas: 

aum - aumento 

dim - diminuição 

corr - corrente 

pbx - ponto baixíssimo 

pb - ponto baixo 

[ ] número total de pontos ao final de cada carreira 

 

Tamanho final da girafinha: 

Com os materiais que utilizei, minha girafa ficou com aproximadamente 20 cm da pontinha do               

chifre até o pé.  

 

Observações: 

Apenas lembrando que as carreiras são trabalhadas continuamente em espiral. Use um            

marcador de pontos ao final de cada carreira para não perder a conta.  

 

Cabeça: 

Comece com a cor escolhida para fazer o fuço. 

Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 
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Carreira 2) 6 aum [12] 

Carreira 3) 1 pb, 1 aum - repete 6 vezes [18] 

Carreira 4) 2 pb, 1 aum - repete 6 vezes [24] 

Carreira 5) 3 pb, 1 aum - repete 6 vezes [30] 

Carreira 6) 1 pb em cada um dos 30 pontos [30] 

Carreira 7) 4 pb, 1 aum - repete 6 vezes [36] 

Carreira 8 e 9) 1 pb em cada um dos 36 pontos [36]  

Ao final da carreira 9, fazer a mudança de cor. Continuar na cor nova: 

Carreira 10) 1 pb em cada um dos 36 pontos [36]  

Carreira 11) 11 pb, 1 aum - repete 3 vezes [39] 

Carreira 12) 12 pb, 1 aum - repete 3 vezes [42] 

Carreira 13) 13 pb, 1 aum - repete 3 vezes [45] 

Carreira 14) 14 pb, 1 aum - repete 3 vezes [48] 

Carreira 15 - 20) 1 pb em cada um dos 48 pontos [48] 

Carreira 21) 6 pb, 1 dim - repete 6 vezes [42] 

Carreira 22) 5 pb, 1 dim - repete 6 vezes [36] 

Carreira 23) 4 pb, 1 dim - repete 6 vezes [30] 

Carreira 24) 3 pb, 1 dim - repete 6 vezes [24] 

Começar a encher a cabeça com fibra siliconada e continuar enchendo até o final. 

Carreira 25) 2 pb, 1 dim - repete 6 vezes [18] 

Carreira 26) 1 pb, 1 dim - repete 6 vezes [12] 

Carreira 27) 6 dim [6] 
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Arrematar fechando a cabeça.  

 

Pernas/corpo: 

Comece pela primeira perna, com a mesma cor escolhida para fazer o fuço. 

Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 

Carreira 2) 6 aum [12] 

Carreira 3) 1 pb, 1 aum - repete 6 vezes [18] 

Carreira 4) 2 pb, 1 aum - repete 6 vezes [24] 

Carreira 5) 1 pb em cada um dos 24 pontos [24] 

Ao final da carreira 5, fazer a mudança de cor. Continuar na cor nova: 

Carreira 6 e 7) 1 pb em cada um dos 24 pontos [24] 

Arrematar deixando um fio longo. 

Repetir o processo para a segunda perna, mas não arrematar.  

Junte as duas pernas fazendo um pb no ponto imediatamente à esquerda do último ponto feito                

na primeira perna. Esse será considerado o primeiro pb da nova carreira. 

Com isso você terá agora 48 pb (24 em cada perna). Continue crochetando nas duas pernas. 
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Carreiras 8 - 10) 1 pb em cada um dos 48 pontos [48] 

Fechar o buraquinho que se formou na junção das duas pernas. Faça alguns pontos, utilizando               

o fio longo deixado no arremate da primeira perna feita e a agulha de tapeceiro. Encher as                 

pernas. 

Carreira 11) 6 pb, 1 dim - repete 6 vezes [42] 

Carreira 12) 1 pb em cada um dos 42 pontos [42] 

Carreira 13) 5 pb, 1 dim - repete 6 vezes [36] 

Carreira 14) 1 pb em cada um dos 36 pontos [36] 

Carreira 15) 4 pb, 1 dim - repete 6 vezes [30] 

Carreiras 16 e 17) 1 pb em cada um dos 30 pontos [30] 

Carreira 18) 3 pb, 1 dim - repete 6 vezes [24] 

Carreiras 19 e 20) 1 pb em cada um dos 24 pontos [24] 

Começar a encher o corpo com fibra siliconada e continuar enchendo até o final. 

Carreira 21) 6 pb, 1 dim - repete 3 vezes [21] 

Carreiras 22 e 23) 1 pb em cada um dos 21 pontos [21] 

Carreira 24) 5 pb, 1 dim - repete 3 vezes [18] 

Carreiras 25 - 28) 1 pb em cada um dos 18 pontos [18] 

Arrematar deixando um fio longo para costurar na cabeça mais tarde. 

 

Braços: 

Fazer dois. Comece com a mesma cor escolhida para fazer o fuço. 

Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 

Carreira 2) 6 aum [12] 
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Carreira 3) 1 pb, 1 aum - repete 6 vezes [18] 

Carreira 4) 1 pb em cada um dos 18 pontos [18] 

Ao final da carreira 4, fazer a mudança de cor. Continuar na cor nova: 

Carreiras 5 e 6) 1 pb em cada um dos 18 pontos [18] 

Encher levemente apenas a mãozinha.  

Carreira 7) 1 pb, 1 dim - repete 6 vezes [12] 

Carreiras 8 e 9) 1 pb em cada um dos 12 pontos [12] 

Carreira 10) 6 dim [6] 

Arrematar deixando um fio longo para costurar. Fechar o braço fazendo alguns pontos com a               

agulha de tapeceiro. 

 

Orelhas: 

Fazer duas. Comece com a mesma cor escolhida para fazer o fuço. 

Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 

Carreira 2) 6 aum [12] 

Ao final da carreira 2, fazer a mudança de cor. Continuar na cor nova: 

Carreira 3) 1 pb em cada um dos 12 pontos [12] 

Arrematar deixando um fio longo para costurar. 

 

Chifres: 

Fazer dois. Comece com a mesma cor escolhida para fazer o fuço. 

Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 

Carreira 2) 6 aum [12] 
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Carreira 3) 6 dim  [6] 

Ao final da carreira 3, fazer a mudança de cor. Encher a pontinha do chifre. Continuar na cor                  

nova: 

Carreiras 4 - 6) 1 pb em cada um dos 6 pontos [6] 

Arrematar deixando um fio longo para costurar. 

 

Pintas: 

Fazer quantas quiser. 

Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 

Quando terminar a pinta, faça um pbx no próximo pb. Então corte a linha, deixando um fio longo                  

para costurar. Usando a agulha de tapeceiro, puxe esse fio longo através do próximo pb, para                

que a pinta fique completamente redonda.  

 

Cauda:  

Utilizar a linha da mesma cor utilizada para fazer o fuço. Prender o fio com um pbx entre as                   

carreiras 12 e 13 nas costas na girafa. Fazer 10 corr. Arrematar puxando bastante o fio deixado                 

para que as correntinhas não desmanchem. Deixar uma pontinha, arrepiando os fios que             

formam a linha para dar o efeito de pelinhos na ponta da cauda. 

 

Olhos, cílios e nariz: 

Bordar os olhos na carreira 13 deixando 6 pontos de distância entre eles. Bordar os cílios.                

Bordar os buraquinhos do nariz entre as carreiras 5 e 6, deixando 7 pontos de distância entre                 

eles.  
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Montagem: 

Costurar o corpo na cabeça entre as carreiras 13 e 17. Costurar os chifres na cabeça entre as                  

carreiras 19 e 21, deixando 8 pontos de distância entre eles. Costurar as orelhas imediatamente               

ao lado, entre as carreiras 19 e 20. Costurar os braços entre as carreiras 21 e 22. Costurar as                   

pintas espalhadas pelo corpo. Costurar as florzinhas de tecido para ajudar a dar sustentação às               

orelhas e aos chifres. Fazer um laço com a fita em torno do pescoço para dar um charme à sua                    

Amelie. 

 

Sua Amelie está pronta! E eu vou adorar ver as fotos dela            

nas redes sociais. Me marque no Facebook e no Instagram          

(@amiimaker) e use a #amiimaker para que eu possa ver o           

seu trabalho. Fique a vontade para vender o bichinho feito a           

partir dessa receita. A única coisa que peço em troca é o            

reconhecimento do meu trabalho me dando o crédito pelo         

design. Até a próxima! :) 
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