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31 de agosto de 2020 

Essa receita foi criada com muito carinho para o         

Dia das Mães de 2020, um ano que vem sendo          

muito difícil para todos nós. Mas mesmo nas        

adversidades, temos que encontrar algo que nos       

fortaleça e nada como a imagem de uma mãe para          

representar isso. A todas as mães, Feliz Dia das         

Mães. Aos crocheteiros, espero que gostem da       

receita! Fiz com amor!!! Lembrando apenas que       

essa receita também pode ser encontrada no meu        

Instagram (@amiimaker). E se você estiver buscando inspirações, procure pela          

#Amiimaker para ver o que o pessoal já fez por aí! 
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Lista de materiais: 

● linha 100% algodão em cinco cores diferentes;  

● linha de acrílico com alguma textura para o cabelo; 

● agulha compatível com a linha utilizada (no meu caso usei a de 2,75 mm); 

● marcador de pontos; 

● alfinetes; 

● fibra siliconada para encher; 

● tesoura; 

● agulha de tapeceiro; 

● linha de bordar; 

● mini flores e pérolas ou pequenos detalhes a critério de cada um; 

● cola quente ou cola artesanal; 

● fita para prender o sling; 

● blush (maquiagem); 

● cotonete ou pincel para sombra. 

 

Legendas: 

aum - aumento 
dim - diminuição 
corr - corrente 
pbx - ponto baixíssimo 
pb - ponto baixo 
am - anel mágico 
pa - ponto alto 
( ) número total de pontos ao final de cada carreira 
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Tamanho final: 

Com os materiais que utilizei, a mamãe ficou com aproximadamente 18 cm e o neném               

com aproximadamente 8cm .  

Observações: 

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

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

não perder a conta. No sling 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 sua mamãe e              

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

 

Mamãe 

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

4) 2 pb, 1 aum, 6 pb, [2 pb, 1 aum] x3, 6 pb, [2 pb, 1 aum] x2 (36) 

5) 3 pb, 1 aum, 6 pb, [3 pb, 1 aum] x3, 6 pb, [3 pb, 1 aum] x2 (42) 

6) 4 pb, 1 aum, 6 pb, [4 pb, 1 aum] x3, 6 pb, [4 pb, 1 aum] x2 (48) 

7 a 12) pb por toda a volta (48) 

13) [14 pb, 1 dim] x3 (45) 

14 e 15) pb por toda a volta (45) 

16) [13 pb, 1 dim] x3 (42) 

17 e 18) pb por toda a volta (42) 

19) [12 pb, 1 dim] x3 (39) 

20 e 21) pb por toda a volta (39) 

22) [11 pb, 1 dim] x3 (36) 

23 e 24) pb por toda a volta (36) 

25) [10 pb, 1 dim] x3 (33) 

26 e 27) pb por toda a volta (33) 

28) [9 pb, 1 dim] x3 (30) 

29 e 30) pb por toda a volta (30) 

31) [8 pb, 1 dim] x3 (27) 

32 e 33) pb por toda a volta (27) 

34) [7 pb, 1 dim] x3 (24) 

35 e 36) pb por toda a volta (24) 

37) [6 pb, 1 dim] x3 (21) 
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Troque para a cor da cabeça e continue - (não se esqueça de continuar enchendo bem                

firme até o final).  

1) [6 pb, 1 aum] x3 (24) - pegando apenas a alça da frente 

2) [3 pb, 1 aum] x6 (30) 

3) [4 pb, 1 aum] x6 (36) 

4) [5 pb, 1 aum] x6 (42) 

5) [6 pb, 1 aum] x6 (48) 

6-18) pb por toda a volta (48) 

19) [6 pb, 1 dim] x6 (42) 

20) [5 pb, 1 dim] x6 (36) 

21) [4 pb, 1 dim] x6 (30) 

22) [3 pb, 1 dim] x6 (24) 

23) [2 pb, 1 dim] x6 (18) 

24) [1 pb, 1 dim] x6 (12) 

25) 6 dim x6 (6) 

Fechar o buraquinho e arrematar o fio. 

Usando a agulha de tapeceiro e a linha para bordar, borde os olhos na carreira 11 com                 

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

Fazer o cabelo conforme as fotos. Você deve apenas cortar um fio longo e fazer o                

contorno em volta da cabeça. Na testa, prendi entre as carreiras 18 e 19 e, nas laterais,                 

entre as carreiras 8 e 9. Talvez você tenha que ajustar essas localizações conforme o               

encaixe do chapéu. No meu caso, dei duas voltas. 
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Chapéu: 
 

Use a cor escolhida para fazer o chapéu. 

 

1) 6 pb no anel mágico [6] 

2) 6 aum [12] 

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

4) 2 pb, 1 aum - x6 [24] 

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

6) 4 pb, 1 aum - x6 [36] 

7) 5 pb, 1 aum - x6 [42] 

8) 6 pb, 1 aum - x6 [48] 

9-17) pb por toda a volta (48) 

18 e 19) 27 pb, 2 pbx, 19 pb 

Arremate e esconda o fio. Utilizando um pedaço de fio da mesma cor, faça o detalhe do                 
chapéu dando várias voltas sobre os pontos baixíssimos feitos nas carreiras 18 e 19.              
Arremate e esconda esse fio. Posicione o chapéu na cabeça, centralizando o detalhe             
entre os olhos. Você pode costurar ou colar o chapéu. 
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Neném 

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 a 5) pb por toda a volta (24) 

6) [6 pb, 1 dim] x3 (21) 

7 e 8) pb por toda a volta (21) 

9) [5 pb, 1 dim] x3 (18) 

10 e 11) pb por toda a volta (18) 

Passo-a-passo criado por amiimaker by marina dessotti 



10  

12) [4 pb, 1 dim] x3 (15) 

13 e 14) pb por toda a volta (15) 

15) [3 pb, 1 dim] x3 (12) 

Troque para a cor da cabeça e continue - (não se esqueça de continuar enchendo bem                

firme até o final).  

1) [3 pb, 1 aum] x3 (15) - pegando apenas a alça da frente 

2) [4 pb, 1 aum] x3 (18) 

3) [2 pb, 1 aum] x6 (24) 

4 a 8) pb por toda a volta (24) 

9) [2 pb, 1 dim] x6 (18) 

10) [1 pb, 1 dim] x6 (12) 

11) 6 dim x6 (6) 

Fechar o buraquinho e arrematar o fio. Usando a agulha de tapeceiro e a linha para                
bordar, borde os olhos na carreira 5 com 2 pontos de distância entre eles (fotos a                
seguir). Maquie as bochechas logo abaixo. 

 

Chapéu: 
 

Use a cor escolhida para fazer o chapéu. 

 

1) 6 pb no anel mágico [6] 

2) 6 aum [12] 
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3) [1 pb, 1 aum] x6  [18] 

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

5-9) pb por toda a volta (24) 

10 e 11) 11 pb, 2 pbx, 11 pb 

Arremate e esconda o fio. Utilizando um pedaço de fio, faça o detalhe do chapéu dando                

várias voltas sobre os pontos baixíssimos feitos nas carreiras 10 e 11. Arremate e              

esconda esse fio. Posicione o chapéu na cabeça, centralizando o detalhe entre os             

olhos. Você pode costurar ou colar o chapéu. 
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Sling: 
 

Utilize a cor escolhida para fazer o sling 

Feito em pontos altos (pa) 

Dependendo do fio utilizado, você pode ter que fazer mais ou menos corr. 

As duas corr feitas a cada virada contam como um pa 

 

Fazer 52 corr. A partir da terceira corr: 

1)  50 pa, 2 corr, vire (51) 

2 a 6) 50 pa, 2 corr, vire (51) 

7) 50 pa (50) 

 

Arrematar. Amarrar o sling em volta do corpo das duas bonecas, utilizando uma fita.              

Ele deve ficar levemente inclinado e bem preso. Enfeite sua mamãe e neném como              

quiser! Ver fotos a seguir. 
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Sua Mamãe e Neném estão prontos! E eu vou adorar          

ver as fotos deles nas redes sociais. Me marque no          

Facebook e no Instagram (@amiimaker) e use a        

#amiimaker 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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