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11 de janeiro de 2021 

Feliz Três Anos de Amiimaker!!! Fazia tanto tempo        

que queria criar uma receita de um ratinho, mas ia          

sempre ficando pra depois. Só que agora em        

janeiro de 2021 a Amiimaker completa seu terceiro        

aniversário e achei legal criar essa receita para        

comemorarmos juntos. Esse ratinho pra lá de fofo        

adora comer maçãs e usar roupinha listrada!       

Espero que você goste de crochetá-lo tanto quanto        

eu. E se você estiver buscando inspirações para        

fazer o seu, procure pela #Amiimaker para ver o que o pessoal já fez por aí! 
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Lista de materiais: 

● linha 100% algodão em seis cores diferentes;  

● 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 preta e rosa; 

● micro olhos ou miçangas; 

● cola quente ou cola artesanal; 

● arame bem fino para a cauda (opcional - aprox. 30 cm) 

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

Com os materiais que utilizei, meu Ratinho ficou com aproximadamente 10 cm. 

Observações: 

Apenas lembrando que, no corpo, cabeça, membros e maçãs as carreiras são            

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

carreira para não perder a conta. 

Sobre o uso da cola quente e do arame: por ser uma peça pequena que será utilizada                 

como ornamento, eu recomendo o uso da cola quente em algumas partes para facilitar              

o trabalho e de um arame para moldar a cauda. No entanto, tome cuidado para que o                 

acabamento não fique grosseiro quando utilizar a cola e encape as pontas do arame. E,               

caso seu ratinho for dado a uma criança, o recomendado é costurar todas as partes e                

não usar arame.  

 

Cabeça: 

Use a cor escolhida para fazer a cabeça. 

Encha bem firme conforme for crochetando. Lembre-se de que o enchimento é o             

responsável por dar o formato à cabeça.  

1) 4 pb no am (4) 

2) [1 pb, 1 aum] x2 (6) 

3) 1 pb, 2 aum, 3 pb (8) 

4) 2 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 3 pb (10) 

5) 3 pb, 1 aum, 2 pb, 1 aum, 3pb (12) 

6) 2 pb, 1 aum, [1 pb, 1 aum] x3, 3pb (16) 

7) 3 pb, 3 aum, 4 pb, 3 aum, 3 pb (22) 

Passo-a-passo criado por amiimaker by marina dessotti 



4  

8) pb por toda a volta (22) 

9) 6 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 7 pb (26) 

10) pb por toda a volta (26) 

11) 8 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 6 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 6 pb (30) 

12) [4 pb, 1 aum] x6 (36) 

13) [5 pb, 1 aum] x6 (42) 

Usando a agulha de tapeceiro e o fio para bordar rosa, borde o fuço na ponta que foi                  

criada no início da cabeça. O bordado deve partir do buraco do anel mágico e terminar                

duas carreiras depois (entre as carreiras 2 e 3), criando uma forma triangular. Veja as               

fotos abaixo. Coloque ou costure os olhos entre as carreiras 8 e 9, com 9 pontos de                 

distância entre eles (esses 9 pontos devem ser contados na carreira 9). Tome cuidado              

para que fiquem centralizados com o focinho. Vá enchendo a cabeça, tomando cuidado             

para encher a ponta do fuço, mas sem deformá-la. Ela deve ficar empinada como nas               

fotos a seguir. 
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14 e 15) pb por toda a volta (42) 

16) [5 pb, 1 dim] x6 (36) 

17) [4 pb, 1 dim] x6 (30) 

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

19) [2 pb, 1 dim] x6 (18) 

20) [1 pb, 1 dim] x6 (12) 

21) [1 pb, 1 dim] x4 (8) 

Fechar o buraquinho e arrematar o fio. 
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Usando a agulha de tapeceiro e a linha para bordar preta, borde as sobrancelhas              

acima dos olhos, entre as carreiras 10 e 11. Maquie as bochechas logo abaixo dos               

olhos. 

 

 

Corpo: 
 

No corpo usei duas cores. Com exceção da última carreira, troquei de cor a cada 3                

carreiras, conforme marcado a seguir. 

Atenção: Não se esqueça de encher o corpo conforme for crochetando 

Comece com a cor 1 

1) 6 pb no am (6) 

2) 6 aum (12) 

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

Troque para a cor 2 

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

5) [3 pb, 1 aum] x6 (30) 
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6) [4 pb, 1 aum] x6 (36) 

Troque para a cor 1 

7 a 9) pb por toda a volta (36) 

Troque para a cor 2 

10 e 11) pb por toda a volta (36) 

12) [4 pb, 1 dim] x6 (30) 

Troque para a cor 1 

13) pb por toda a volta (30) 

14) [3 pb, 1 dim] x6 (24) 

15) pb por toda a volta (24) 

Troque para a cor 2 

16) [2 pb, 1 dim] x6 (18) 

17) pb por toda a volta (18) 

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

Troque para a cor 1 

19) pb por toda a volta (12) 

Arremate deixando um fio longo para a costura. Costure o corpo na cabeça, entre as               

carreiras 11 e 14, tomando cuidado para que a cabeça fique bem posicionada. Vá              

enchendo o pescoço conforme for costurando, para que fique bem firme. Arremate e             

esconda o fio. Veja as fotos a seguir. 
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Orelhas: 

As orelhas são formadas a partir de dois círculos que são crochetados juntos ao final.               

Faremos quatro peças, duas de cada cor. Elas não precisam de enchimento. 

Utilizando a cor escolhida para fazer a parte de dentro das orelhas. Faça duas.  

1) 6 pb no am [6] 

2) 6 aum [12] 

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

Arremate. Esconda todos os fios. Não é necessário deixar um fio longo.  

Utilizando a mesma cor escolhida para a cabeça. Faça duas.  

1) 6 pb no am (6) 

2) 6 aum (12) 

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

Passo-a-passo criado por amiimaker by marina dessotti 



9  

Não arremate. Pegando a parte rosa, junte as duas peças e faça uma carreira de mpa                

ao redor (18). A ideia é costurar as duas peças juntas, formando uma só.Observação:              

as orelhas devem ser crochetadas juntas com o lado avesso para dentro.  

Arremate e deixe um fio longo para a costura. Costure as orelhas entre as carreiras 15                

e 16 da cabeça, na lateral. Veja as fotos a seguir. 

 

 

 

 

Braços: 
 

Use a cor escolhida para fazer os braços. Faça dois. Os braços não precisam de               

enchimento. 

1) 6 pb no am (6) 
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2 a 10) pb por toda a volta (6) 

Arremate e deixe um fio longo para a costura. Costure os braços entre as carreiras 16 e                 

18 do corpo, conforme as fotos a seguir. 

 

 

Pés: 
 

Utilize a cor escolhida para fazer os pés. Faça dois. Os pés não precisam de               

enchimento. 

1) 5 pb no am [5] 

2)  5 aum [10] 

3) pb por toda a volta (10) 

4) 5 dim [5] 

5) feche pegando um pb de cada lado (2) 

Arremate deixando um fio longo para a costura. Os pés devem ser costurados entre as               

carreiras 4 e 5 do corpo, deixando, aproximadamente, 6 pontos de distância entre eles.  
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Observação: o ratinho deve parar em pé sozinho! Se você quiser, pode colocar uma              

gotinha de cola ou fazer uma costura adicional, para que os pezinhos fiquem bem              

presos ao corpo. 

 

 

 

Cauda: 

A cauda é uma peça chatinha de fazer, pois é fina e leva um arame dentro. Mas não                  

desanime que não é demorada e o resultado final fica divertido e deixa o ratinho bem                

característico. 

A cauda não precisa de enchimento, no lugar, usaremos um arame bem fino que você               

pode encapar só as pontas (eu dobrei o meu no meio). Se necessário, ajuste o               

tamanho do arame antes de arrematar a cauda. 

Atenção: coloque o arame lá pela carreira 5 e continue crochetando ao redor dele. 

Utilize a cor escolhida para fazer a cauda. 

 

1) 4 pb no am (4) 

2 a 21) pb por toda a volta (4) 

22) feche pegando um pb de cada lado (2) 
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Arremate deixando um fio longo. Costure a cauda no corpo nas carreiras 6 e 7,               

conforme as fotos a seguir. Não corte o fio. Vamos utilizá-lo para prender a cauda mais                

uma vez entre as carreiras 7 e 8 do corpo e 19 e 20 da cauda. De um nó para deixar a                      

cauda bem firme e arremate o fio. Molde a cauda como desejar. 

 

 

 

 

Maçãs: 

Esse ratinho tem muita fome e gosta muito de comer maçãs. Faça quantas quiser e use                

sua criatividade nas cores. Além das cores utilizadas na maçã, você vai precisar de um               

pedacinho de fio marrom para o galhinho.  

Utilize a cor escolhida para a maçã. 
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1) 5 pb no am [5] 

2)  5 aum [10] 

3) pb por toda a volta [10] 

4) 5 dim [5] 

Encha a maçã com um pouquinho de fibra siliconada. Feche o buraquinho e arremate o               

fio.  

Utilize a cor escolhida para a folhinha. Faça 4 corr. 

1) A partir da segunda corr, faça: 1 pbx, 1 pb, 2 mpa na última corr. Do outro lado das                    

corr, faça: 1 pb, 1 pbx. Arremate e deixe um fio longo para a costura.  

Costure no centro da maçã, bem no centro do anel mágico. Prenda bem firme com dois                

nós. Arremate todos os fios. Para fazer o galhinho, corte um pedaço de fio marrom de                

aproximadamente 15 cm. Passe o fio por dois pontos diferentes na parte de baixo da               

maçã (bem no centro dela, no lado oposto ao meio do anel mágico) e saia com as duas                  

pontas pelo buraquinho do anel mágico. De dois nós para achatar e dar formato à sua                

maçã. Passe um pouco de cola nas duas pontas para que fiquem juntas, achatando-as              

e aperte bem para deixar firme. Corte o excesso. Veja as fotos a seguir: 
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Você pode colar ou costurar a maçã (ou as maçãs) nas mãozinhas do seu ratinho! Para                

facilitar, você também pode prender os bracinhos dele ao corpinho. 

 

 

 

Seu Ratinho 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 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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