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Já fazia tempo que eu estava planejando fazer um patinho          

amigurumi. Era um dos poucos bichinhos que eu nunca         

tinha feito. Então recentemente resolvi fazer um. E aí         

pensei que seria uma boa oportunidade de criar uma         

receita própria. Foi assim que nasceu a Patinha Donna!  

Uma curiosidade: Por alguma razão que eu não        

compreendo, quase sempre visualizo meus amigurumis      

sendo meninas. Por isso coloquei lacinho e criei até uma          

versão de saia. Mas tenho certeza que esse amigurumi         

ficaria lindo numa versão menininho também! Talvez usando um bonezinho e uma gravatinha...             

Que tal? Se alguém tentar, me marca nas redes sociais pra eu ver e compartilhar nas minhas                 

stories no Instagram e Facebook! Vamos começar? 
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Lista de materiais: 

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

Círculo)  

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

● olhos com trava de segurança de 10mm; 

● marcador de pontos; 

● fibra siliconada para encher; 

● tesoura; 

● agulha de tapeceiro; 

● linha de bordar. 

 

Legendas: 

aum - aumento 

dim - diminuição invisível 

corr - corrente 

pbx - ponto baixíssimo 

pb - ponto baixo 

pa - ponto alto 

[ ] número total de pontos ao final de cada carreira 

 

Tamanho final: 

Com os materiais que utilizei, minha Donna ficou com aproximadamente 20 cm. 

 

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.  
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Cabeça: 

Usando a linha amarela (ou off-white). 

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] 

Carreiras 9 e 10) 1 pb em cada um dos 48 pontos [48] 

Carreira 11) 7 pb, 1 aum - repete 6 vezes [54] 

Carreiras 12 - 14) 1 pb em cada um dos 54 pontos [54] 

Carreira 15) 8 pb, 1 aum - repete 6 vezes [60] 

Carreiras 16 - 18) 1 pb em cada um dos 60 pontos [60] 

Carreira 19) 9 pb, 1 aum - repete 6 vezes [66] 

Colocar os olhos entre as carreiras 15 e 16 com 9 pontos de distância entre eles. 

Carreira 20) 9 pb, 1 dim - repete 6 vezes [60] 

Carreira 21) 8 pb, 1 dim - repete 6 vezes [54] 

Carreira 22) 7 pb, 1 dim - repete 6 vezes [48] 

Carreira 23) 6 pb, 1 dim - repete 6 vezes [42] 
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Carreira 24) 5 pb, 1 dim - repete 6 vezes [36] 

Carreira 25) 4 pb, 1 dim - repete 6 vezes [30] 

Carreira 26) 3 pb, 1 dim - repete 6 vezes [24] 

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

Carreira 27) 2 pb, 1 dim - repete 6 vezes [18] 

Carreira 28) 1 pb, 1 dim - repete 6 vezes [12] 

Carreira 29) 6 dim [6] 

Arrematar fechando a cabeça.  

 

Corpo:  

Usando a linha amarela (ou off-white). 

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 - 14) 1 pb em cada um dos 60 pontos [60] 
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**Observação: se você resolver fazer a sua patinha Donna usando saia, então faça todos os               

pontos da carreira 14 pegando apenas a alça de trás.** 

** Dica: talvez seja mais fácil crochetar a saia antes de costurar a cabeça no corpo.** 

Carreira 15) 8 pb, 1 dim - repete 6 vezes [54] 

Carreira 16) 7 pb, 1 dim - repete 6 vezes [48] 

Carreira 17) 1 pb em cada um dos 48 pontos [48] 

Carreira 18) 6 pb, 1 dim - repete 6 vezes [42] 

Carreira 19) 1 pb em cada um dos 42 pontos [42] 

Carreira 20) 5 pb, 1 dim - repete 6 vezes [36] 

Carreira 21) 1 pb em cada um dos 36 pontos [36] 

Carreira 22) 4 pb, 1 dim - repete 6 vezes [30] 

Carreira 23 - 25) 1 pb em cada um dos 30 pontos [30] 

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

de encher bem a parte do pescoço para que fique bem firme! 

Carreira 26) 3 pb, 1 dim - repete 6 vezes [24] 

Carreira 27) 1 pb em cada um dos 24 pontos [24] 

Carreira 28) 2 pb, 1 dim - repete 6 vezes [18] 

Carreira 29) 1 pb em cada um dos 18 pontos [18] 

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

 

Asas: 

Fazer duas. Usando a linha amarela (ou off-white). 

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] 

Carreiras 5 e 6) 1 pb em cada um dos 24 pontos [24] 

Não encher. Arrematar deixando um fio longo para costurar. Fechar a asa fazendo alguns              

pontos com a agulha de tapeceiro. 

 

Rabo: 

Usando a linha amarela (ou off-white). 

Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 

Carreira 2) 1 pb, 1 aum - repete 3 vezes [9] 

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

Carreira 4) 3 pb, 1 aum - repete 3 vezes [15] 

Carreira 5) 4 pb, 1 aum - repete 3 vezes [18] 

Carreiras 6 - 8) 1 pb em cada um dos 18 pontos [18] 

Carreira 9) 4 pb, 1 dim - repete 3 vezes [15] 

Carreira 10) 3 pb, 1 dim - repete 3 vezes [12] 

Não encher. Arrematar deixando um fio longo para costurar. 

 

Bico: 

Usando a linha laranja (ou rum). 

Fazer 9 correntinhas. 
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Carreira 1) 1 pb na segunda corr, 1 pb em cada umas das próximas 6 corr, 3 pb na última corr.                     

Continuar trabalhando do outro lado da carreira. 1 pb em cada umas das próximas 6 corr, 2 pb                  

na última corr. [18] 

Carreira 2 - 4) 1 pb em cada um dos 18 pontos [18] 

Não encher. Arrematar deixando um fio longo para costurar. Fechar o bico fazendo alguns              

pontos com a agulha de tapeceiro. 

 

Pés:  

Fazer dois. Usando a linha laranja (ou rum). 

Fazer 6 correntinhas. 

Carreira 1) 1 pb na segunda corr, 1 pb em cada umas das próximas 3 corr, 3 pb na última corr.                     

Continuar trabalhando do outro lado da carreira. 1 pb em cada umas das próximas 3 corr, 2 pb                  

na última corr. [12] 

Carreira 2 - 6) 1 pb em cada um dos 12 pontos [12]  

Não encher. Arrematar deixando um fio longo para costurar. Fechar o pé fazendo alguns pontos               

com a agulha de tapeceiro. 

 

Saia: 

Usando a cor vinho. 

**Dica: segure sua Donna de ponta cabeça enquanto estiver crochetando a saia.** 

Prender a linha com um pbx em um dos pontos da carreira 14 (aquela onde só trabalhamos nas                  

alças de trás). Geralmente eu começo por um ponto das “costas” do amigurumi.  

Carreira 1) Fazer 3 corr e um pa no mesmo ponto. Nos demais pontos: 2 pa em cada ponto por                    

toda a volta [120] 

Carreira 2) 1 pb em cada um dos 120 pontos [120] 
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Arrematar. 

 

Laço: 

O laço pode ser feito de qualquer tamanho. No meu caso, usei uma linha um pouco mais                 

grossa e fiz o seguinte: 

Carreira 1) 11 corr 

Carreira 2-7) 10 pb por toda a carreira (dessa vez não trabalhar em carreiras contínuas, mas                

sim fazer 1 corr e virar ao final de cada carreira) 

Para criar uma borda, faça uma carreira de pb em torno do retângulo todo. Arrematar e                

esconder o fio. 

Fazer uma tira de correntinhas do tamanho que sirva na cabeça da sua patinha. No meu caso                 

fiz 65 corr. Usei essa mesma tira para amarrar o retângulo, dando forma para criar o laço.                 

Prender na cabeça, unindo as duas pontas do cordão com um pbx. Arrematar as sobras de                

linha.  

 

Montagem: 

Costurar o corpo na cabeça. Costurar o bico na cabeça, entre as carreiras 18 e 19. Costurar as                  

asas no corpo entre as carreiras 16 e 27. Costurar os pés entre as carreiras 5 e 6 com                   

aproximadamente 4 a 5 pontos de distância entre eles. Costurar o rabo entre as carreiras 5 e 6,                  

de forma que equilibre o corpo e permita que a sua patinha fique em pé. Colocar o lacinho na                   

cabeça. Opcional: bordar os cílios e colocar alguns fios no topo da cabeça para simular um                

cabelinho. 
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Sua Donna 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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