
Flor Porta Alfinetes/Agulhas
Padrão e Execução: Márcia Rezende

Materiais
 1 novelo de Amigurumi Soft – 5311 – Água Fresca
 1 novelo de Amigurumi Glow
 Agulha para crochê: 3mm 
 Agulha de Tapeçaria nº 16 
 Dois botões verdes, no formato de sua preferência
 Fibra siliconada para enchimento
 Marcador de ponto

Execução
Fio Amigurumi Glow
1. anel mágico com 6 bp
2. 6 aum (12)
3. 1 pb, 1 aum (18)
4. 2 pb, 1 aum (24)
5. 3 pb, 1 aum (30) – troque para o Amigurumi Soft
Fio Amigurumi Soft 5311
6. 4 pb, 1 aum (36)
7. 5 pb, 1 aum (42)
8. 6 pb, 1 aum (48)
9. 7 pb, 1 aum (54)
10. 8 pb, 1 aum (60)
11. 9 pb, 1 aum (66)
12. 10pb, 1 aum (72)
Corte o fio e finalize com acabamento invisível.

Faça a segunda peça até a 12ª carreira, com uma 
pequena diferença, não complete esse último 
aumento:

1. Troque para o fio Amigurumi Glow
2. Complete o aumento já unindo à outra peça, no 

centro do aumento da primeira peça, com um 
ponto baixo, laçando as duas alças do ponto de 
ambas as peças. 

3. Complete toda a volta com um ponto baixo e 
mantenha os aumentos, que nessa carreira será 
11pb e um aum.

4. Completada a carreira de pontos baixos, finalize 
com um pbx. Faça uma correntinha e pbx, siga 
essa sequencia por toda volta sem aumentos.

5. Finalize com pbx, corte o fio e deixe 
aproximadamente 3 metros de fio para fazer a 
divisão das pétalas.

6. Na última divisão coloque o botão na agulha, 
passando o fio nas duas ou quatro casinhas e 
leve o fio pra parte de trás de faça o mesmo 
processo. 

7. Deixe esse arremate bem firme.
8. Dica: passe o fio por de baixo do ponto por 

algumas vezes, de um nó, corte o fio e faça o 
arremate tradicional de Amigurumi.

Pontos utilizados

• pb = ponto baixo
• aum = aumento
• Pbx = ponto baixíssimo
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