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Demorei para conseguir escrever outra receita. Nesse       

meio tempo, tantas coisas aconteceram, que o blog        

acabou ficando um pouco de lado. Passamos 3 meses         

no Brasil. E lá acabei me dedicando mais às         

encomendas e à família. Quando voltamos aos EUA,        

tive que reorganizar toda a nossa vida aqui. E quando          

dei por mim, já era dezembro.  

Enfim, a nova receita nasceu. Uma vez eu vi uma          

gatinha parecida com essa na tampa de uma caixa de          

papel: uma gatinha charmosa, com lencinho no pescoço        

e camisa listrada. Fiquei apaixonada! E resolvi tentar criar a minha própria. Essa receita é um                

pouco mais complicada que as anteriores, mas nada difícil demais. Espero que vocês gostem.              

Como eu sempre digo, foi criada com carinho!  
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Lista de materiais: 

● linha 100% algodão em quatro cores diferentes - cinza escuro, preto, off-white e pink              

(nesse caso usei a linha Amigurumi da Círculo);  

● agulha compatível com a linha utilizada (no meu caso usei a de 3,25 mm); 

● olhos com trava de segurança de 12mm; 

● marcador de pontos; 

● fibra siliconada para encher; 

● tesoura; 

● agulha de tapeceiro; 

● linha de bordar em duas cores - bege e rosa claro. 

 

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 Linda ficou com aproximadamente 33 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 cinza. 

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

Carreiras 12 - 25) 1 pb em cada um dos 66 pontos [66] 

Colocar os olhos entre as carreiras 17 e 18 com 11 pontos de distância entre eles. Bordar os                  

cilios. 

Usando fio de bordar rosa claro, bordar o nariz entre as carreiras 19 e 20. Bordar o bigode com                   

fio de bordar bege. Ver foto abaixo.  

Carreira 26) 9 pb, 1 dim - repete 6 vezes [60] 

Carreira 27) 8 pb, 1 dim - repete 6 vezes [54] 

Carreira 28) 7 pb, 1 dim - repete 6 vezes [48] 

Carreira 29) 6 pb, 1 dim - repete 6 vezes [42] 

Carreira 30) 5 pb, 1 dim - repete 6 vezes [36] 
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Começar a encher o cabeça com fibra siliconada e continuar enchendo até o final. 

Carreira 31) 4 pb, 1 dim - repete 6 vezes [30] 

Carreira 32) 3 pb, 1 dim - repete 6 vezes [24] 

Arrematar e cortar o fio. Não há necessidade de deixar fio longo. 

 

Corpo:  

Usando a linha cinza. 

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] 

Carreiras 11 - 17) 1 pb em cada um dos 60 pontos [60] 

Carreira 18) 8 pb, 1 dim - repete 6 vezes [54] 

Carreira 19) 7 pb, 1 dim - repete 6 vezes [48] 
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Troque para o fio preto. 

**Observação: a linha cinza será utilizada novamente para fazer a última carreira do corpo.              

Você pode escolher arrematá-la agora ou não. No meu caso, eu arrematei e depois a coloquei                

de volta antes do início da última carreira.** 

**Dica: existem vários vídeos no YouTube que ensinam a fazer a mudança de cor para               

amigurumis, inclusive em português.** 

Carreiras 20 e 21) 1 pb em cada um dos 48 pontos [48] 

Troque para o fio off-white. 

Carreira 22) 6 pb, 1 dim - repete 6 vezes [42] 

Carreiras 23 e 24) 1 pb em cada um dos 42 pontos [42] 

Troque para o fio preto. 

Carreira 25) 5 pb, 1 dim - repete 6 vezes [36] 

Troque para o fio off-white. 

Carreiras 26 - 28) 1 pb em cada um dos 36 pontos [36] 

Troque para o fio preto. 

Carreira 29) 4 pb, 1 dim - repete 6 vezes [30] 

Troque para o fio off-white. 

Carreiras 30 - 32) 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! 

Troque para o fio preto. 

Carreira 33) 3 pb, 1 dim - repete 6 vezes [24] 

Troque para o fio cinza. 

Carreira 34) 1 pb em cada um dos 24 pontos [24] 
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Arrematar deixando um fio longo para costurar na cabeça mais tarde. 

 

Braços: 

Fazer dois. Usando a linha cinza. 

Carreira 1) 5 pb no anel mágico [5] 

Carreira 2) 5 aum [10] 

Carreiras 3 - 13) 1 pb em cada um dos 10 pontos [10] 

Encher o braço levemente até essa carreira. Não encher mais a partir das próximas carreiras. 

Troque para o fio preto. 

Carreiras 14 e 15) 1 pb em cada um dos 10 pontos [10] 

Troque para o fio off-white. 

Carreiras 16 - 18) 1 pb em cada um dos 10 pontos [10] 

Troque para o fio preto. 

Carreira 19) 1 pb em cada um dos 10 pontos [10] 

Troque para o fio off-white. 

Carreiras 20 - 22) 1 pb em cada um dos 10 pontos [10] 

Troque para o fio preto. 

Carreira 23) fechar o braço com uma carreira de pb [5] 

Arrematar deixando um fio longo para costurar.  

 

Pernas:  

Fazer duas. Usando a linha cinza. 
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Carreira 1) 6 pb no anel mágico [6] 

Carreira 2) 6 aum [12] 

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

Carreira 4) 6 pb, 3 aum - repete 2 vezes [24] 

**Observação: essa maneira de distribuir os pontos fará com que o pé fique levemente oval.** 

Carreiras 5 - 9) 1 pb em cada um dos 24 pontos [24] 

Carreira 10) 2 pb, 1 dim - repete 6 vezes [18] 

Começar a encher o pé e a perna e continuar enchendo conforme for crochetando. Encher               

levemente quando for se aproximando das carreiras finais. 

Carreira 11) 4 pb, 1 dim - repete 3 vezes [15] 

Carreiras 12 - 37) 1 pb em cada um dos 15 pontos [15] 

Carreira 38) fechar a perna com uma carreira de pb [7]. Tome cuidado para que o pé fique na                   

posição correta (respeitando sua forma levemente oval). Se precisar, faça mais ou menos             

pontos baixos na carreira 37. Ver foto abaixo.  

  

Arrematar deixando um fio longo para costurar. Bordar 3 dedos com fio bege. 
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Orelhas:  

Fazer duas. Usando a linha cinza. 

Carreira 1) 4 pb no anel mágico [4] 

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

Carreira 3) 2 pb, 1 aum - repete 2 vezes [8] 

Carreira 4) 3 pb, 1 aum - repete 2 vezes [10] 

Carreira 5) 4 pb, 1 aum - repete 2 vezes [12] 

Carreira 6) 5 pb, 1 aum - repete 2 vezes [14] 

Carreira 7) 6 pb, 1 aum - repete 2 vezes [16] 

Carreira 8) 7 pb, 1 aum - repete 2 vezes [18] 

Carreira 9) 8 pb, 1 aum - repete 2 vezes [20] 

Carreira 10) 9 pb, 1 aum - repete 2 vezes [22] 

Carreira 11) 1 pb em cada um dos 22 pontos [22] 

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

pontos com a agulha de tapeceiro. Bordar umas linhas com fio rosa claro. 

 

Rabo: 

Usando a linha cinza. 

Colocar fibra siliconada no rabo conforme for crochetando. Encher levemente quando for se             

aproximando das carreiras finais. 

Carreira 1) 5 pb no anel mágico [5] 

Carreira 2) 5 aum [10] 

Carreiras 3 - 45) 1 pb em cada um dos 10 pontos [10] 
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Carreira 46) fechar o rabo com uma carreira de pb [5] 

Arrematar deixando um fio longo para costurar. 

 

Chapéu (opcional): 

**Observação: diferentemente do restante do amigurumi, o chapéu é quase todo trabalhado            

em pontos altos - pa. Além disso, é feito em carreiras não contínuas. Ou seja, cada nova                 

carreira começa com 3 corr e termina um pbx para unir à carreira anterior.** 

Usando fio preto.  

Carreira 1) Anel mágico, subir 3 corr, fazer 11 pa dentro do anel [12] 

Carreira 2)  12 aum [24] 

Carreira 3) 1 pa, 1 aum - repete 12 vezes [36]  

Carreira 4) 2 pa, 1 aum - repete 12 vezes [48] 

Carreira 5) 1 pa em cada um dos 48 pontos [48] 

Carreira 6) 2 pa, 1 dim - repete 12 vezes [36] 

**Dica: existem vários vídeos no YouTube que ensinam a fazer diminuição de ponto alto em               

português.** 

**Observação: as próximas duas (2) carreiras serão trabalhadas em ponto baixo - pb. 

Carreiras 7 e 8) 1 pb em cada um dos 36 pontos [36] 

Arrematar (você pode ou não deixar um fio longo para costurar o chapéu na cabeça mais tarde.                 

O meu eu só coloquei sobre a cabeça). Bordar detalhes com o fio off-white. 
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Cachecol (ou lencinho do pescoço): 

Usando fio pink. 

Fazer 54 corr. A partir da terceira correntinha, fazer um pa em cada correntinha até o final. [52]  

Arrematar.  

 

Montagem: 

Costurar o corpo na cabeça. Costurar as orelhas na cabeça entre as carreiras 5 e 14. Costurar                 

os braços na carreira 33 do corpo (feita em linha preta). Costurar as pernas entre as carreiras 5                  

e 6 do corpo. Costurar o rabo entre as carreiras 8 e 9 do corpo. Colocar o lencinho no pescoço.                    

Opcional: maquiar as bochechas com blush cor de rosa e colocar o chapéu na cabeça. 

 

Sua Linda 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 amigurumi 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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