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Bratag Solus  | Lagarta Sol (gaélico) 
Coleção Na Janelinha da Cozinha por Elá Camarena 
 

 

Materiais  
Amigurumi Soft cores 2218, 4004, 5069 e 8001; 
Olhos pretos no. 8; 
Agulha de crochê 2,5 mm 
Agulha de tapeceiro no. 12 
Imã ou velcro; 
1 botão verde com 10 mm; 
1 miçangão/conta laranja; 
Cola Universal; 
Fibra siliconada. 
 

Lagarta 2218  

1) anel mágico    6    
2) aum. tds. pts.   12 
3) *1 pb. 1 aum.* (6x)    18 
4) *2 pb. 1 aum.* (6x)    24 
5) pb.     24 
6) pb.     24 
7) pb.     24 
8) pb.     24 
9) pb.     24 
10) BLO     24 
11) pb.     24 
12) 1 pt pufe no mesmo pt. de base, 6 pb., 1 pt pufe no 

mesmo pt. de base, 18 pb. 
Aplique os olhos na 6º. carr. (conte do anel mágico) 
com 8 pb. de separação – alinhe com os pts. pufes. 
Cole o imã a partir da 4º. carr. centralizado com os 
olhos na parte debaixo da cabeça. 
13) pb.     24 
14) pb.     24 
15) BLO     24 
16) pb.     24 
17) 1 pt pufe no mesmo pt. de base, 6 pb., 1 pt pufe no 

mesmo pt. de base, 18 pb. 
 

18) pb.     24 
19) pb.     24 
20) BLO     24 
21) pb.     24 
22) 1 pt pufe no mesmo pt. de base, 6 pb., 1 pt pufe no 

mesmo pt. de base, 18 pb. 

23) pb.     24  
24) pb.     24 
25) *2 pb. 1 dim.* (6x)    18 
26) *1 pb. 1 dim.* (6x)    12 
27) 3 dim.    9 
 
Encha com a fibra siliconada.  
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.  
Volte nas carr. em BLO e em FLO, faça pbx. nas alças ao 
redor do corpo da Bratag Solus. 
 
Na 19º. carr., faça 6 corr. na barriga entre as patinhas 
(ponto pufe) e prenda como uma argolinha costurando no 
corpo da Bratag Solus. 
 

Fiozinho da folha cor 5069 

1) corr.    67 
2) pb.     66 
Arremate e deixe fio para costura.  
 
Costure um botão em uma ponta do fiozinho, 
introduza na folha e arremate a folha com o botão 
dentro dela. 
 
 
 
 

Passe o fiozinho pela corr. que fez na 19º. carr. do corpo e 
finalize a ponta do fiozinho, passando o miçangão/conta e 
dê um nó. 
 
Será o ajuste do prendedor de cortina. 
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Folha cor 5069 

1) Anel mágico   6  
2) pb.     6 
3) aum. tds. pts.   12  
4) pb.     12 
5) *1 pb. 1 aum.* (6x)   18 
6) pb.     18 
7) *2 pb. 1 aum.* (6x)                     24  
8) pb.     24 
9) *3 pb. 1 aum.* (6x)   30 
10) pb.     30 
11) *4 pb. 1 aum.* (6x)   36 
12) pb.     36 
13) *5 pb. 1 aum.* (6x).  42 
14) pb.     42 
15) pb.     42 
16) pb.     42 
 

17) pb.     42 
18) pb.     42 
19) pb.     42 
20) pb.     42 
21) pb.     42 
22) pb.     42 
Cole o imã por dentro da folha na lateral à 12 carr. do 
anel mágico inicial (achate a folha). 
23) *5 pb. 1 dim.* (6x)    36 
24) *4 pb. 1 dim.* (6x)    30 
25) *3 pb. 1 dim.* (6x)    24 
26) *2 pb. 1 dim.* (6x)    18 
27) *1 pb. 1 dim.* (6x)    12 
28) 3 dim.    9 
Arremate pegando pelas alças de fora e franze.  
A folha não tem enchimento, ela será achatada. 
Passe um fio ao longo da folha para fazer uma nervura. 
 

Olhos cor 8001 

Com a agulha de acabamento, passe um fio branco sob cada olho e arremate. 
 

 
Veja no meu BLOG o link do programa com o passo a passo da Bratag Solus. 
www.elacamarena.com.br > Artesanato 

Você pode ir na Busca no Blog e digitar Bratag Solus e achará facinho! 
 

Anotações 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elacamarena.com.br/
https://www.elacamarena.com.br/receitas
https://www.elacamarena.com.br/
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