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1 de junho de 2018 

Apesar de não ser inovadora, essa receita foi criada por mim, para satisfazer um desejo               

pessoal. O objetivo era ter um polvinho que ficasse macio e fofinho, pudesse ser fácil de fazer,                 

mas não ficasse tão pequeno, podendo servir de brinquedo para crianças maiores. Ele não              
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segue as medidas e nem os padrões de segurança estabelecidos para os polvinhos utilizados              

em incubadoras, no tratamento de bebês prematuros. Portanto, se o seu objetivo é fazer              

polvinhos para doar em hospitais, eu recomendo procurar as várias receitas e dicas que já               

existem no YouTube. 

Lembrando que caso você opte por não utilizar olhos de plástico, ele é perfeitamente seguro               

para bebês e pode ser um ótimo presente para futuras mamães! Vamos a ele? 

 

Lista de materiais: 

● linha 100% algodão em três cores diferentes (eu utilizei uma cor para fazer o              

corpo/cabeça e 4 tentáculos, uma outra para fazer os demais tentáculos e a terceira              

para fazer o lacinho/florzinha/gravatinha); 

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

● marcador de pontos; 

● fibra siliconada para encher o polvinho; 

● tesoura; 

● agulha de tapeceiro; 

● linha de bordar. 

 

Legendas: 

aum - aumento 

dim - diminuição 

corr - corrente 

pbx - ponto baixíssimo 

pb - ponto baixo 

mpa - meio ponto alto 

pa - ponto alto 

[ ] número total de pontos ao final de cada carreira 

Tamanho final do polvinho: 

 Com os materiais que utilizei, meu polvo ficou com 25cm. 
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Observações: 

O polvo todo é feito em uma única peça. Por isso acho uma boa sugestão de primeiro projeto                  

para iniciantes que querem aprender a fazer amigurumis. Principalmente para aqueles que não             

tem intimidade com o crochê. 

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. Todo o corpo do                 

polvinho é trabalhado em pontos baixos e os 8 tentáculos em correntinhas e pontos altos. 

 

Corpo: 

Comece com a cor escolhida para fazer o corpo. 

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

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

Carreira 7) 5 pb, 1 aum - repete 6 vezes [42] 

Carreira 8) 6 pb, 1 aum - repete 6 vezes [48] 

Carreira 9) 7 pb, 1 aum - repete 6 vezes [54] 

Carreira 10) 8 pb, 1 aum - repete 6 vezes [60] 

Carreira 11 - 18) 1 pb em cada um dos 60 pontos [60] 

Carreira 19) 8 pb, 1 dim - repete 6 vezes [54] 

Carreira 20) 7 pb, 1 dim - repete 6 vezes [48] 

Carreira 21) 6 pb, 1 dim - repete 6 vezes [42] 
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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 o polvinho 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) 4 dim [8] 

 

Tirar o marcador de pontos. Não arremate. Os tentáculos serão trabalhados nesses 8 pb.  

 

Tentáculos: 

Fazer 52 corr. Ao final, pular duas corr e fazer 2 pa juntos na terceira corr. Fazer 3 pa juntos em                     

cada uma das próximas 49 corr, preenchendo todo o tentáculo, até chegar novamente na base               

do corpo do polvinho [150]. 

Chegando na base da cabeça, fazer 1 pb no pb seguinte (dos 8 pb que deixamos na base da                   

cabeça do polvo). Fazer entao 52 corr e repetir todo o processo anterior até ter os 8 tentáculos. 
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Caso deseje fazer os tentáculos utilizando duas cores como eu fiz, fazer a troca de cor na                 

última laçada do último pa do tentáculo anterior ao que se deseja usar a cor nova (ver nas                  

figuras abaixo). 

 

 

Quando tiver feito os 8 tentáculos, arrematar com um pbx, deixando um fio longo para costurar.                

Quando der a volta completa, puxar o fio com bastante força para que o buraquinho feche. Dar                 

um nozinho e arrematar escondendo o fio dentro do corpo do polvinho. 
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Olhos e boca:  

Bordar os olhos como desejar entre as carreiras 15 e 16. Bordar a boca entre as carreiras 19 e                   

20. 

Lacinho/gravatinha: 

Faça um anel mágico. Em seguida faça 2 corr, 4 pa, 2 corr e 1 pbx no anel mágico. Repita o                     

processo com mais 2 corr, 4 pa, 2 corr e 1 pbx no anel mágico e arremate deixando uma sobra                    

longa de fio. 

Puxe a linha do inicio do anel mágico para fechá-lo e arremate esse fio. 

Enrole a sobra longa de fio deixada no final para fazer o centro do laço, dando forma a ele. Dê                    

um nozinho e utilize essa mesma sobra de fio para costurar o laço na cabeça do polvo.  

Florzinha: 

Faça um anel mágico. Dentro desse anel faça 5 pb e 1 corr. Unir com 1 pbx no primeiro pb feito                     

no anel. Nesse mesmo ponto, fazer:  1 mpa, 3 pa, 1 mpa. Pronto, a primeira pétala foi feita.  

Repita o mesmo processo para os demais pontos fazendo 1 pbx, 1 mpa, 3 pa, 1 mpa.                 

Arremate fazendo um pbx na corr feita no começo. Fechar o anel e arrematar as sobras de                 

linha, deixando um fio longo para costurar a flor na cabeça do polvinho. 
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Seu amigurumi está pronto! E eu vou adorar ver as fotos do seu mais novo amigo. Me marque                  

nas redes sociais @amiimaker e use a #amiimaker para que eu possa ver o seu trabalho. Um                 

grande beijo :* 
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