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28 de novembro de 2019 

Essa foi a receita do meu segundo CAL (Crochet         

Along - Crochetando Juntos, em português). O       

Anjinho foi criado com muito carinho. É um projeto         

rápido que pode ser concluído em poucas horas e         

bastante versátil. Ele pode ser usado como enfeite             

de árvore ou de guirlanda. Pode ser usado até                 

mesmo pra enfeitar um embrulho de presente ou               

em um varal natalino, por exemplo. As             

possibilidades são muitas e basta usar a             

criatividade! Agora que o CAL foi finalizado, a receita ficará disponível em PDF aqui no               

blog. Lembrando apenas que essa receita, bem como um vídeo tutorial também podem             

ser encontrados no meu Instagram (@amiimaker). E se você estiver buscando           

inspirações para fazer o seu, procure pela #AnjinhoCAL para ver o que o pessoal já fez                

por aí! 
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Lista de materiais: 

● linha 100% algodão em cinco cores diferentes;  

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

● marcador de pontos; 

● alfinetes; 

● fibra siliconada para encher; 

● tesoura; 

● agulha de tapeceiro; 

● linha de bordar; 

● mini botões e pequenos detalhes a critério de cada um; 

● 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 
mpa - meio ponto alto 
( ) número total de pontos ao final de cada carreira 

 

Tamanho final: 

Com os materiais que utilizei, meu Anjinho ficou com aproximadamente 14 cm.  
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Observações: 

Apenas lembrando que, no corpo, na cabeça e no cabelo as carreiras são trabalhadas              

continuamente, em espiral. Use um marcador de pontos ao final de cada carreira para              

não perder a conta. Nas demais partes, trabalharemos em crochê reto.  

Corpo e cabeça são trabalhados em uma única peça. Iniciamos pela base do corpo e               

terminamos no topo da cabeça.  

Sobre o uso da cola quente: por ser uma peça pequena que será utilizada como               

ornamento, eu recomendo o uso da cola quente para facilitar o trabalho. No entanto,              

tome cuidado para que o acabamento não fique grosseiro. E, caso seu anjinho for ser               

dado a uma criança, o recomendado é costurar todas as partes.  

 

Corpo/Cabeça: 

Use a cor escolhida para fazer a roupa. 

Encha bem firme conforme for crochetando. 

Faça 9 correntinhas. 

1) a partir da segunda corr: 7 pb, 3 pb na última corr. Do outro lado das corr: 6 pb, 1                     

aum (18) 

2) 1 aum, 6 pb, 3 aum, 6 pb, 2 aum (24) 

3) 1 pb, 1 aum, 6 pb, [1 pb, 1 aum] x3, 6 pb, [1 pb, 1 aum] x2 (30) 

4 a 7) pb por toda a volta (30) 

8) [8 pb, 1 dim] x3 (27) 

9) pb por toda a volta (27) 

10) [7 pb, 1 dim] x3 (24) 
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11) pb por toda a volta (24) 

12) [2 pb, 1 dim] x6 (18) 

13) pb por toda a volta (18) 

14) [1 pb, 1 dim] x6 (12) 

15) pb por toda a volta (12) 

Troque para a cor da cabeça e continue. Encha bem firme conforme for crochetando. 

16) pb por toda a volta (12) 

17) 12 aum (24) 

18 a 23) pb por toda a volta (24) 

24) [2 pb, 1 dim] x6 (18) 

25) [1 pb, 1 dim] x6 (12) 

26) 6 dim (6) 

Fechar o buraquinho e arrematar o fio. 

Usando a agulha de tapeceiro e a linha para bordar, borde os olhos na carreira 21 com                 

2 pontos de distância entre eles (fotos a seguir). Maquie as bochechas logo abaixo. 
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Cabelo: 

Use a cor escolhida para fazer o cabelo. 

Atenção 1: a partir da carreira 2, faça o pb pegando apenas a alça de trás (BLO). 

Atenção 2: não faça pontos muito apertados ou utilize uma agulha maior. Mas tome              

cuidado para não ficar muito grande. A peruca deve entrar um pouco apertada na              

cabeça do anjinho. 

1) 6 pb no am (6) 

2) 6 aum (12) (BLO) 

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

4) [2 pb, 1 aum] x6 (24) (BLO) 

5 a 8) pb por toda a volta (24) (BLO) 
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Arrematar. Você pode deixar um fio longo para costurar o cabelo na cabeça ou colar               

com cola quente depois que fizer os cachos. 

 

Cachos: 
 

Continue com a cor escolhida para fazer o cabelo. 

Usando as alças da frente da peruca, prender o fio com um pbx na primeira alça da                 

carreira 2, no topo da cabeça. Então, fazer essa sequência até o final da base do                

cabelo: 

4 corr, a partir da segunda corr, voltar fazendo 3 pb, pbx na próxima alça, pbx na alça                  

seguinte e, nessa mesma alça, continuar com 4 corr, a partir da segunda corr, voltar               

fazendo 3pb, pbx na próxima alça, pbx na alça seguinte e, nessa mesma alça,              

continuar... Repetir até o final. Deixei um vídeo demonstrativo no meu IGTV.            

Observação: eu faço cachos até a última carreira da peruca. 

 

Arrematar. Eu deixei um fio não muito longo, apenas para esconder dentro da peruca.              

E usei cola quente para colar a peruca na cabeça. Mas você também pode costurar a                

peruca na cabeça do seu anjinho. 

 

Pernas: 

Use a cor escolhida para fazer as pernas. 

Faça duas. 

Fazer 25 corr. A partir da segunda corr, voltar fazendo 24 pb. Arrematar deixando um               

fio longo. 

Costurar na parte de baixo do corpinho do anjo, com 3 pontos de distância entre elas. 
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Fazer os pezinhos enrolando as pontas das perninhas e colando com cola quente. 

Você pode colar uma perninha sobre a outra para que fiquem cruzadas, ou apenas              

deixá-las soltas. 

 

Braços: 

Use a cor escolhida para fazer os braços.  

Faça dois. 

Fazer 13 corr. A partir da segunda corr, voltar fazendo 12 pb. Arrematar deixando um               

fio longo. 

Costurar na lateral do corpo, na carreira 13. Juntar as mãozinhas colando com cola              

quente. Eu também colei (levemente) os bracinhos na frente do corpo (altura das             

mãozinhas) para que não ficassem balançando. Fotos a seguir. 
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Asas: 
 

Use a cor escolhida para fazer as asas. 

Faça duas. 

Fazer 13 corr. A partir da segunda corr: 

1) 12 mpa, 1 corr, vire (12) 

2) 9 mpa, 1 corr, vire (9) 

3) 9 mpa, 1 corr, vire (9) 

4) 7 mpa (7) 

Arrematar. Você pode ou não deixar um fio longo para costurar. Eu arrematei e escondi               

o fio. Usei cola quente para prender a asinha ao corpo. 
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Cachecol: 

Use a cor escolhida para fazer o cachecol. 

Fazer 42 corr. A partir da segunda corr, fazer 41 pb. Arrematar. Amarrar em torno do                

pescoço do anjinho. 

Enfeite seu anjinho como preferir. A ideia é deixá-lo com carinha de enfeite de árvore               

de Natal! 

No meu caso, costurei dois micro botões de coração na barriguinha e coloquei guizos              

na ponta do cachecol para fazer barulhinho! Veja as fotos a seguir. 
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Seu Anjinho está pronto! E eu vou adorar ver as fotos           

dele nas redes sociais. Me marque no Facebook e no          

Instagram (@amiimaker) e use a #amiimaker e       

#AnjinhoCAL para que eu possa ver o seu trabalho.         

Fique à 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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