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21 de junho de 2019 

Essa foi a receita do meu primeiro CAL (Crochet Along -           

Crochetando Juntos, em português). A Amora foi criada        

com muito carinho para que, no decorrer de 2 semanas,          

até mesmo as pessoas que se consideravam iniciantes        

na arte dos amigurumis pudessem fazê-la. Agora que o         

CAL foi finalizado, a receita ficará disponível em PDF         

aqui no blog. Lembrando apenas que essa receita, bem         

como alguns vídeos tutoriais também podem ser       

encontrados no meu Instagram (@amiimaker). E se       

você quiser inspirações para fazer a sua, procure pela         

#AmoraCAL para ver o que o pessoal já fez por aí! 

 

Lista de materiais: 

● linha 100% algodão em duas cores diferentes (cores 1 e 2);  

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

● alfinetes; 

● fibra siliconada para encher; 

● tesoura; 

● agulha de tapeceiro; 

● linha de bordar; 

● flores para a cabeça; 

● cola quente ou cola artesanal; 

● blush (maquiagem); 

● cotonete ou pincel para sombra. 

 

Legendas: 

aum - aumento 

dim - diminuição 

corr - corrente 

pbx - ponto baixíssimo 

pb - ponto baixo 

am - anel mágico 

( ) número total de pontos ao final de cada carreira 

 

Tamanho final: 

Com os materiais que utilizei, minha Amora 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.  
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Chifre: 

Com a cor 2. 

1) 6 pb no am (6) 

2) pb por toda a volta (6) 

3) [2 pb, 1 aum] x2 (8) 

4) pb por toda a volta (8) 

5) [3 pb, 1 aum] x2 (10) 

6) pb por toda a volta (10) 

7) [4 pb, 1 aum] x2 (12) 

8 e 9) pb por toda a volta (12) 

Arremate deixando um fio longo para a costura. Encha com fibra siliconada. Reserve. 

 

Orelhas: 

Faça duas. Com a cor 1. 

1) 5 pb no am (5) 

2) pb por toda a volta (5) 

3) 5 aum (10) 

4 a 8) pb por toda a volta (10) 

Arremate deixando um fio longo para a costura. Reserve. 

 

Braços: 

Faça dois. Com a cor 1. 
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1) 6 pb no am (6) 

2) [1 pb, 1 aum] x3 (9) 

3 a 12) pb por toda a volta (9) 

Arremate deixando um fio longo para a costura. Não encha. Reserve. 

 

 

Pernas e corpo: 

Faça duas. Comece com a cor 2. 

1) 6 pb no am (6) 

2) [1 pb, 1 aum] x3 (9) 

3) [2 pb, 1 aum] x3 (12) 

4 e 5) pb por toda a volta (12) 

Troque para a cor 1. 

6 a 9) pb por toda a volta (12) 

Arremate a primeira perna deixando um fio longo. Repita o processo para a segunda perna,               

mas não arremate. Faça 6 corr. Junte as duas pernas fazendo um pb no ponto imediatamente à                 
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esquerda do último ponto feito na primeira perna. Esse será considerado o primeiro pb da nova                

carreira. 

10) 12 pb na primeira perna (1 + 11), 6 pb de um lado das corr, 12 pb na outra perna, 6 pb do                        

outro lado das corr [36] 

Feche 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. Encha as                 

pernas. 

11 a 23) pb por toda a volta [36] 

Comece a encher o corpo e continue enchendo até o final. Encha bem. Pare de encher a partir                  

da carreira 31. 

24) 2 pb, 1 dim [4 pb, 1 dim] x5, 2 pb (30) 

25) pb por toda a volta (30) 

26) [3 pb, 1 dim] x6 (24) 

27 e 28) pb por toda a volta (24) 

29) 1 pb, 1 dim [2 pb, 1 dim] x5, 1 pb (18) 

30) pb por toda a volta (18) 

31) [1 pb, 1 dim] x6 (12) 

32)  12 pb (12)  

Arremate, deixando um fio longo. Passe esse fio por dentro do corpo, saindo entre as carreiras                

27 e 28 e reserve. Esse fio será usado para costurar o queixo ao corpo depois que fizermos a                   

cabeça. Veja a foto abaixo. 
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Cabeça: 

Com a cor 1 

1) 6 pb no am (6) 

2) 6 aum (12) 

3) [1 pb, 1 aum] x6 (18) 

4) 1 pb, 1 aum [2 pb, 1 aum] x5, 1 pb (24) 

5) [3 pb, 1 aum] x6 (30) 

6) 2 pb, 1 aum [4 pb, 1 aum] x5, 2 pb (36) 

7) pb por toda a volta (36) 

Agora vamos unir a cabeça ao corpo (costura embutida). Quem tiver dúvida, coloquei um vídeo               

no meu IGTV (Instagram) mostrando como faz. 

8) 24 pb, 6 pb (pegando 6pb do corpo junto - tomando cuidado para fechar o corpo, ou seja                   

pegando pontos dos 2 lados do pescoço), 6 pb (36) 

9 a 16) pb por toda a volta (36) 
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Com o fio do arremate do corpo (aquele que foi passado entre as carreiras 27 e 28) dê alguns                   

pontinhos prendendo a cabeça (queixo) ao corpo. Cuidado para deixar a cabeça centralizada             

(eu também mostro no vídeo que está no IGTV). Arremate o fio. Volte a crochetar a cabeça                 

normalmente. 

17) 2 pb, 1 dim [4 pb, 1 dim] x5, 2pb (30) 

18) [3 pb, 1 dim] x6 (24) 

19) pb por toda a volta (24) 

Comece a encher a cabeça. Continue enchendo até o final. 

20) 1 pb, 1 dim [2 pb, 1 dim] x5, 1pb (18) 

21) [1 pb, 1 dim] x6 (12) 

22) 6 dim (6) 

Feche o buraquinho com o método do anel mágico invertido. Arremate. Esconda o fio. 
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Montagem e Detalhes:  

Se tiver dúvidas, veja as fotos mais à frente. Também coloquei no meu IGTV (Instagram) uma                

série de vídeos ensinando como bordar os olhos, como fazer a trança, como maquiar e como                

colar os detalhes. 

1. Costure o chifre no topo da cabeça. 

2. Dobre a base da orelha ao meio e dê alguns pontinhos com a sobra de linha e a agulha                   

de tapeceiro. Agora costure as orelhas na carreira 5 da cabeça (contando de cima para               

baixo) na mesma direção do chifre. 

3. Costure os braços entre as carreiras 26 e 27 do corpo. 

4. Para a crina: corte 27 fios de linha de 52 cm cada na cor 2. Usando a agulha de crochê,                    

prenda 3 fios por vez começando no topo da cabeça, logo abaixo do chifre, desça               

formando 9 grupos (veja foto). Faça a trança passando o primeiro grupo pela frente do               

chifre e os dois próximos grupos pela frente da orelha. Amarre. Apare os fios 

5. Para a cauda: corte 9 fios de linha de 34 cm cada na cor 2. Passe um desses fios entre                    

as carreiras 16 e 17 do corpo. Coloque os demais fios sobre ele na posição contrária,                

formando uma cruz (veja as fotos abaixo para entender como fiz). Usando o fio passado               

pelo corpo, amarre os demais fios com um nó bem firme. Faça a trança e amarre. Apare                 

os fios. 

6. Com linha de bordar, faça os olhos entre as carreiras 12 e 13 da cabeça (contando de                 

baixo para cima). Deixe 3 pontos de distância entre eles. 

7. Maquie as bochechas logo abaixo dos olhos. Eu uso blush e pincel para sombra. 

8. Usando cola quente / cola para artesanato, cole a trança na barriga e a florzinha na                

cabeça. 

*para crianças menores de 3 anos, o ideal é costurar os detalhes e não colocar peças                

pequenas. 
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Sua Amora 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 e #AmoraCAL 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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