
CRIAÇÃO E EXECUÇÃO:CRIAÇÃO E EXECUÇÃO: Leticia Montoro Leticia Montoro
TAMANHO:TAMANHO: 37x37cm (base da naninha) 37x37cm (base da naninha)
MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS: Barbante Extra Cores nº5 algodão (100% algodão); 1 novelo  de cada  Barbante Extra Cores nº5 algodão (100% algodão); 1 novelo  de cada 
nas cores: 03 (branco) e 70 (rosê). Agulha para crochê de 4mm. Agulha para tapeçaria para as nas cores: 03 (branco) e 70 (rosê). Agulha para crochê de 4mm. Agulha para tapeçaria para as 
montagens. Olhos com trava de segurança preto com (7mm). Marcador de carreiras (alfinete). Fibra montagens. Olhos com trava de segurança preto com (7mm). Marcador de carreiras (alfinete). Fibra 
para enchimento siliconada. Linha para bordar o nariz na cor salmão. Agulha ponta fina para para enchimento siliconada. Linha para bordar o nariz na cor salmão. Agulha ponta fina para 
costura bordar o narizcostura bordar o nariz
Abreviaturas e pontos empregados no crochê: ag.: agulha, p.: ponto, pts.: pontos,  carr.: carreira, rep.: Abreviaturas e pontos empregados no crochê: ag.: agulha, p.: ponto, pts.: pontos,  carr.: carreira, rep.: 
repita, seg.: seguinte, dim.: diminuição, diag.: diagrama, v.: vezes, f.j.: fechados juntos, corr.: repita, seg.: seguinte, dim.: diminuição, diag.: diagrama, v.: vezes, f.j.: fechados juntos, corr.: 
correntinha, p.bx.: ponto baixíssimo, p.b.: ponto baixo, p.a.: ponto alto.correntinha, p.bx.: ponto baixíssimo, p.b.: ponto baixo, p.a.: ponto alto.
EXECUÇÃOEXECUÇÃO
BASE DA NANINHA: BASE DA NANINHA: Use Barbante Extra Cores na cor rosê e ag. de crochê de 4mm, inicie a peça Use Barbante Extra Cores na cor rosê e ag. de crochê de 4mm, inicie a peça 
fazendo o anel mágico. 1ª carr.: 3 corr., 2 p.a., *2 corr., 3 p.a.*, rep. de *a* por mais 2 (v.), 2 corr., 1 p.bx. fazendo o anel mágico. 1ª carr.: 3 corr., 2 p.a., *2 corr., 3 p.a.*, rep. de *a* por mais 2 (v.), 2 corr., 1 p.bx. 
para fechar a carr.. Da 2ª até a 15ª carr. continue seguindo o diag. 1. Da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 11ª, 12ª, 13ª, para fechar a carr.. Da 2ª até a 15ª carr. continue seguindo o diag. 1. Da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 11ª, 12ª, 13ª, 
14ª e 15ª carr. use o Barbante Extra Cores na cor rosê. Na 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª carr. use o Barbante Extra 14ª e 15ª carr. use o Barbante Extra Cores na cor rosê. Na 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª carr. use o Barbante Extra 
Cores branco. Bico de acabamento (diagrama 2): Use Barbante Extra Cores branco e ag. de crochê Cores branco. Bico de acabamento (diagrama 2): Use Barbante Extra Cores branco e ag. de crochê 
de 4mm, e trab. ao redor da peça o bico de acabamento acompanhando o diag. 2 e o p. de rep.. Trab. de 4mm, e trab. ao redor da peça o bico de acabamento acompanhando o diag. 2 e o p. de rep.. Trab. 
em carr. circulares e feche cada carr. com 1 p.bx. Arremate o fio e reserve a peça.em carr. circulares e feche cada carr. com 1 p.bx. Arremate o fio e reserve a peça.

CRIAÇÃO E EXECUÇÃO: Leticia Montoro
TAMANHO: 37x37cm (base da naninha)
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Barbante Extra Cores nº5 algodão (100% algodão); 1 novelo  de cada 
nas cores: 03 (branco) e 70 (rosê). Agulha para crochê de 4mm. Agulha para tapeçaria para as 
montagens. Olhos com trava de segurança preto com (7mm). Marcador de carreiras (alfinete). Fibra 
para enchimento siliconada. Linha para bordar o nariz na cor salmão. Agulha ponta fina para 
costura bordar o nariz
Abreviaturas e pontos empregados no crochê: ag.: agulha, p.: ponto, pts.: pontos,  carr.: carreira, rep.: 
repita, seg.: seguinte, dim.: diminuição, diag.: diagrama, v.: vezes, f.j.: fechados juntos, corr.: 
correntinha, p.bx.: ponto baixíssimo, p.b.: ponto baixo, p.a.: ponto alto.
EXECUÇÃO
BASE DA NANINHA: Use Barbante Extra Cores na cor rosê e ag. de crochê de 4mm, inicie a peça 
fazendo o anel mágico. 1ª carr.: 3 corr., 2 p.a., *2 corr., 3 p.a.*, rep. de *a* por mais 2 (v.), 2 corr., 1 p.bx. 
para fechar a carr.. Da 2ª até a 15ª carr. continue seguindo o diag. 1. Da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 11ª, 12ª, 13ª, 
14ª e 15ª carr. use o Barbante Extra Cores na cor rosê. Na 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª carr. use o Barbante Extra 
Cores branco. Bico de acabamento (diagrama 2): Use Barbante Extra Cores branco e ag. de crochê 
de 4mm, e trab. ao redor da peça o bico de acabamento acompanhando o diag. 2 e o p. de rep.. Trab. 
em carr. circulares e feche cada carr. com 1 p.bx. Arremate o fio e reserve a peça.
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www.fial.com.brwww.fial.com.brwww.fial.com.br
/fialbarbantes/fialbarbantes/fialbarbantes/fialbarbantes



COELHA:COELHA: Todas as peças serão executadas em  Todas as peças serão executadas em 
carr. espirais, e demarcadas as carr. com o carr. espirais, e demarcadas as carr. com o 
marcador (alfinete). marcador (alfinete). 
CABEÇA:CABEÇA: Use Barbante Extra Cores branco e ag.  Use Barbante Extra Cores branco e ag. 
de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel 
mágico. mágico. 
1ª carr.: 6 p.b.; 1ª carr.: 6 p.b.; 
2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 
mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); 
3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); 
4ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 2 4ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 2 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 24 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 24 pts.); 
5ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 3 5ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 3 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 30 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 30 pts.); 
6ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 4 6ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 4 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 36 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 36 pts.); 
7ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 5 7ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 5 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 42 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 42 pts.); 
8ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 6 8ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 6 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 48 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 48 pts.); 
9ª, 10ª, 11ª, 12ª carr.: 48 p.b.; 9ª, 10ª, 11ª, 12ª carr.: 48 p.b.; 
13ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 13ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 6 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( diferentes, 6 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 42 pts.); total de 42 pts.); 
14ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 14ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 5 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( diferentes, 5 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 36 pts.); Posicione os olhos e aplique as total de 36 pts.); Posicione os olhos e aplique as 
travas de segurança. Borde os nariz e a boca. travas de segurança. Borde os nariz e a boca. 
15ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 15ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 4 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( diferentes, 4 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 30 pts.); Vá acomodando dentro da peça total de 30 pts.); Vá acomodando dentro da peça 
o enchimento de fibra siliconada. o enchimento de fibra siliconada. 
16ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 16ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 3 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( diferentes, 3 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 24 pts.); Vá acomodando dentro da peça total de 24 pts.); Vá acomodando dentro da peça 
o enchimento de fibra siliconada. o enchimento de fibra siliconada. 
17ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 17ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 2 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( diferentes, 2 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 18 pts.); total de 18 pts.); 
18ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 18ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 12 pts.); total de 12 pts.); 
19ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 19ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes por (6 v.), ( total de 6 pts.); Arremate o fiodiferentes por (6 v.), ( total de 6 pts.); Arremate o fio

COELHA: Todas as peças serão executadas em 
carr. espirais, e demarcadas as carr. com o 
marcador (alfinete). 
CABEÇA: Use Barbante Extra Cores branco e ag. 
de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel 
mágico. 
1ª carr.: 6 p.b.; 
2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 
mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); 
3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); 
4ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 2 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 24 pts.); 
5ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 3 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 30 pts.); 
6ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 4 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 36 pts.); 
7ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 5 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 42 pts.); 
8ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 6 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 48 pts.); 
9ª, 10ª, 11ª, 12ª carr.: 48 p.b.; 
13ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 6 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 42 pts.); 
14ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 5 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 36 pts.); Posicione os olhos e aplique as 
travas de segurança. Borde os nariz e a boca. 
15ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 4 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 30 pts.); Vá acomodando dentro da peça 
o enchimento de fibra siliconada. 
16ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 3 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 24 pts.); Vá acomodando dentro da peça 
o enchimento de fibra siliconada. 
17ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 2 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 18 pts.); 
18ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 12 pts.); 
19ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes por (6 v.), ( total de 6 pts.); Arremate o fio

com aproximadamente 30cm. Transpasse este com aproximadamente 30cm. Transpasse este 
fio na ag. de tapeçaria e transpassa-la entre os 6 fio na ag. de tapeçaria e transpassa-la entre os 6 
pts.. Se necessário acrescente mais enchimento pts.. Se necessário acrescente mais enchimento 
de fibra siliconada.  Franzir a borda e arrematar. de fibra siliconada.  Franzir a borda e arrematar. 
Reserve a peça. Reserve a peça. 
BRAÇOS:BRAÇOS: Use Barbante Extra Cores branco e ag.  Use Barbante Extra Cores branco e ag. 
de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel 
mágico. mágico. 
1ª carr.: 6 p.b.; 1ª carr.: 6 p.b.; 
2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 
mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); 
3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); 
4ª, 5ª, 6ª carr.: 18 p.b.; 4ª, 5ª, 6ª carr.: 18 p.b.; 
7ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 7ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes por (6 v.), 6 p.b, ( total de 12 pts.); diferentes por (6 v.), 6 p.b, ( total de 12 pts.); 
8ª à 17ª carr.: 12 p.b.;  Rem. o fio com 8ª à 17ª carr.: 12 p.b.;  Rem. o fio com 
aproximadamente 30cm. Transpasse este fio na aproximadamente 30cm. Transpasse este fio na 
ag. de tapeçaria e prender o braço com pts. de ag. de tapeçaria e prender o braço com pts. de 
alinhavo na parte inferior da cabeça. Faça o outro alinhavo na parte inferior da cabeça. Faça o outro 
braço igual. braço igual. 
ORELHAS:ORELHAS: Use Barbante Extra Cores branco e ag.  Use Barbante Extra Cores branco e ag. 
de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel 
mágico. mágico. 
1ª carr.: 6 p.b.; 1ª carr.: 6 p.b.; 
2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 
mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); 
3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); 
4ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 2 4ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 2 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 24 pts.); p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 24 pts.); 
5ª à 10ª carr.: 24 p.b.; 5ª à 10ª carr.: 24 p.b.; 
11ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 11ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 18 pts.); total de 18 pts.); 
12ª e 13ª carr.: 18 p.b.; 12ª e 13ª carr.: 18 p.b.; 
14ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 14ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *por mais 5 (v.), ( total diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *por mais 5 (v.), ( total 
de 12 pts.); de 12 pts.); 
15ª e 16ª carr.: 12 p.b.; Rem. o fio com 15ª e 16ª carr.: 12 p.b.; Rem. o fio com 
aproximadamente 30cm. Transpasse este fio na aproximadamente 30cm. Transpasse este fio na 
ag. de tapeçaria e prender a orelha com pts. de ag. de tapeçaria e prender a orelha com pts. de 
alinhavo sobre a cabeça. Faça a outra orelha alinhavo sobre a cabeça. Faça a outra orelha 
igual. Prenda a coelha no centro da base da igual. Prenda a coelha no centro da base da 
naninha com pts. de alinhavo.naninha com pts. de alinhavo.

com aproximadamente 30cm. Transpasse este 
fio na ag. de tapeçaria e transpassa-la entre os 6 
pts.. Se necessário acrescente mais enchimento 
de fibra siliconada.  Franzir a borda e arrematar. 
Reserve a peça. 
BRAÇOS: Use Barbante Extra Cores branco e ag. 
de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel 
mágico. 
1ª carr.: 6 p.b.; 
2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 
mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); 
3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); 
4ª, 5ª, 6ª carr.: 18 p.b.; 
7ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes por (6 v.), 6 p.b, ( total de 12 pts.); 
8ª à 17ª carr.: 12 p.b.;  Rem. o fio com 
aproximadamente 30cm. Transpasse este fio na 
ag. de tapeçaria e prender o braço com pts. de 
alinhavo na parte inferior da cabeça. Faça o outro 
braço igual. 
ORELHAS: Use Barbante Extra Cores branco e ag. 
de crochê de 4mm, inicie a peça fazendo o anel 
mágico. 
1ª carr.: 6 p.b.; 
2ª carr.: *2 p.b. em cada p. da base*, rep. de *a* por 
mais 5 (v.), ( total de 12 pts.); 
3ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 1 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 18 pts.); 
4ª carr.: *2 p.b. no mesmo lugar, no p. seguinte 2 
p.b. *, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( total de 24 pts.); 
5ª à 10ª carr.: 24 p.b.; 
11ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *  por mais 5 (v.), ( 
total de 18 pts.); 
12ª e 13ª carr.: 18 p.b.; 
14ª carr.: *dim.  de 2 p.b.f.j. pegos em pts. de base 
diferentes, 1 p.b.*, rep. de * a *por mais 5 (v.), ( total 
de 12 pts.); 
15ª e 16ª carr.: 12 p.b.; Rem. o fio com 
aproximadamente 30cm. Transpasse este fio na 
ag. de tapeçaria e prender a orelha com pts. de 
alinhavo sobre a cabeça. Faça a outra orelha 
igual. Prenda a coelha no centro da base da 
naninha com pts. de alinhavo.


