
EXECUÇÃO E RECEITA:EXECUÇÃO E RECEITA: Letícia Montoro Letícia Montoro
 Barbante + Barato 1 de cada nas cores: Verde Claro (100), Branco (113), Cinza (189),  Barbante + Barato 1 de cada nas cores: Verde Claro (100), Branco (113), Cinza (189), MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:

agulha de crochê nº 3,5 mm e 4,0 mm, agulha de bordado, tesoura.agulha de crochê nº 3,5 mm e 4,0 mm, agulha de bordado, tesoura.
Obs.: Agulha 4.0 mm somente nas carreiras de pontos pipocas.Obs.: Agulha 4.0 mm somente nas carreiras de pontos pipocas.
ABREVIAÇÕES:ABREVIAÇÕES: p.bx.: ponto baixíssimo, corr.: correntinha, p.a.: ponto alto, aum.: aumento. p.bx.: ponto baixíssimo, corr.: correntinha, p.a.: ponto alto, aum.: aumento.
EXECUÇÃO:EXECUÇÃO:
V.1: Com o Barbante + Barato na cor Cinza (189), inicie com 1 anel mágico, suba 3 correntes, trabalhe 12 p.a. feche V.1: Com o Barbante + Barato na cor Cinza (189), inicie com 1 anel mágico, suba 3 correntes, trabalhe 12 p.a. feche 
com ponto p.bx., na 1 corr. contando de baixo para cima.com ponto p.bx., na 1 corr. contando de baixo para cima.
V.2: Suba 3 corr. trabalhe 2 p.a. para cada ponto de base, dessa forma ficará com 12 aum. (total de 24 p.a.), feche V.2: Suba 3 corr. trabalhe 2 p.a. para cada ponto de base, dessa forma ficará com 12 aum. (total de 24 p.a.), feche 
com p.bx. na 1 corr. contando de baixo para cima, arremate o fio.com p.bx. na 1 corr. contando de baixo para cima, arremate o fio.
V.3: Cor Verde Claro (100), inicie com 3 corr. no mesmo espaço, trabalhe mais 4 p.a., tire a laçada da agulha e pegue V.3: Cor Verde Claro (100), inicie com 3 corr. no mesmo espaço, trabalhe mais 4 p.a., tire a laçada da agulha e pegue 
com a agulha na 3 corr. volte com a agulha na laçada que deixou solta, prenda com ponto p.bx. as duas juntas, com a agulha na 3 corr. volte com a agulha na laçada que deixou solta, prenda com ponto p.bx. as duas juntas, 
faça 2 corr. de espaço, lace o fio, pule 1 p.a. de base, e repita no ponto da frente uma nova pipoca, fazendo 5 p.a. no faça 2 corr. de espaço, lace o fio, pule 1 p.a. de base, e repita no ponto da frente uma nova pipoca, fazendo 5 p.a. no 
mesmo espaço, repita até completar a volta, feche com ponto p.bx. no meio da 1ª pipoca (Totalizando 12 mesmo espaço, repita até completar a volta, feche com ponto p.bx. no meio da 1ª pipoca (Totalizando 12 
pipocas).pipocas).
V.4: Cor Branco (113), inicie com 1 p.b. em cima do ponto pipoca, trabalhe 5 corr., prenda com p.b. na próxima V.4: Cor Branco (113), inicie com 1 p.b. em cima do ponto pipoca, trabalhe 5 corr., prenda com p.b. na próxima 
pipoca, repita por toda a volta, na última argola faça 2 corr. e prenda onde começou a volta com p.a. dessa forma pipoca, repita por toda a volta, na última argola faça 2 corr. e prenda onde começou a volta com p.a. dessa forma 
será todo final de carreiras de argolinhas.será todo final de carreiras de argolinhas.
V.5: Repita a volta nº4, a diferença será 7 corr. para cada argola, e prenda com p.b. no meio da argola da carreira V.5: Repita a volta nº4, a diferença será 7 corr. para cada argola, e prenda com p.b. no meio da argola da carreira 
anterior, corte o fio.anterior, corte o fio.
V.6: Cor Cinza (189), inicie dentro da argola com 3 corr. em seguida trabalhe 6 p.a., pule para a próxima argolinha e V.6: Cor Cinza (189), inicie dentro da argola com 3 corr. em seguida trabalhe 6 p.a., pule para a próxima argolinha e 
repita fazendo 7 p.a. para cada uma, faça isso por toda a volta, feche com p.bx. na 3 corr. contando de baixo para repita fazendo 7 p.a. para cada uma, faça isso por toda a volta, feche com p.bx. na 3 corr. contando de baixo para 
cima.cima.
V.7: Inicie com 3 corr., trabalhe 14 p.a. ponto sob ponto, no ponto seguinte trabalhe 1 aum. de p.a. (2 pontos alto V.7: Inicie com 3 corr., trabalhe 14 p.a. ponto sob ponto, no ponto seguinte trabalhe 1 aum. de p.a. (2 pontos alto 
no mesmo espaço de base), no final da volta depois do último aum. trabalhe nos últimos 9 p.a. e feche a carreira no mesmo espaço de base), no final da volta depois do último aum. trabalhe nos últimos 9 p.a. e feche a carreira 
com p.bx., arremate o fio.com p.bx., arremate o fio.
V.8: Cor Verde Claro (100), repita a carreira de ponto pipoca, a diferença vai ser no intervalo de corr. entre uma V.8: Cor Verde Claro (100), repita a carreira de ponto pipoca, a diferença vai ser no intervalo de corr. entre uma 
pipoca e outra coloque 3 corr. de intervalo.pipoca e outra coloque 3 corr. de intervalo.
V.9: Cor Branco (113), trabalhe argolinhas novamente, a diferença vai ser argolinhas de 3 corr. cada, no final feche V.9: Cor Branco (113), trabalhe argolinhas novamente, a diferença vai ser argolinhas de 3 corr. cada, no final feche 
com 2 corr. e meio p.a.com 2 corr. e meio p.a.
V.10 e 11: Repita a volta nº 9, corte o fio.V.10 e 11: Repita a volta nº 9, corte o fio.
V.12: Cor Cinza (189), dentro da argolinhas prenda o fio, faça 2 p.a., a cada 2 argolinhas faça 3 p.a. e na seguinte V.12: Cor Cinza (189), dentro da argolinhas prenda o fio, faça 2 p.a., a cada 2 argolinhas faça 3 p.a. e na seguinte 
apenas 2, assim por toda a carreira.apenas 2, assim por toda a carreira.
V.13, 14 e 15: Repita o passo a passo na volta nº 12, distribua os aum. durante as voltas do seu trabalho, ele precisa V.13, 14 e 15: Repita o passo a passo na volta nº 12, distribua os aum. durante as voltas do seu trabalho, ele precisa 
ficar sem babados (pontos demais), na última carreira ficará número par, finalize com ponto p.bx. e corte o fio.ficar sem babados (pontos demais), na última carreira ficará número par, finalize com ponto p.bx. e corte o fio.
V.16: Cor Verde Claro (100), repita a carreira de pipoca, pule 2 p.a. de base entre cada pipoca da carreira, feche com V.16: Cor Verde Claro (100), repita a carreira de pipoca, pule 2 p.a. de base entre cada pipoca da carreira, feche com 
p.bx. e corte o fio.p.bx. e corte o fio.
V.17: Cor Branco (113), repita a volta nº 9, em seguida nas carreiras de número 18 e 19 segue na sequência, feche V.17: Cor Branco (113), repita a volta nº 9, em seguida nas carreiras de número 18 e 19 segue na sequência, feche 
com p.bx. e corte o fio.com p.bx. e corte o fio.
V.20: Cor Cinza (189), faça 4 voltas (20|21|22|23) de p.a. repita o que fez até agora.V.20: Cor Cinza (189), faça 4 voltas (20|21|22|23) de p.a. repita o que fez até agora.
BICO:BICO:
V.1: Cor Branco (113), comece fazendo 5 corr. no mesmo espaço, faça 1 p.a. pule 2 pontos de base, no próximo faça V.1: Cor Branco (113), comece fazendo 5 corr. no mesmo espaço, faça 1 p.a. pule 2 pontos de base, no próximo faça 
1 p.a. 2 corr. de separação e mais 1 p.a., trabalhe assim por toda a volta, feche no final com p.bx.1 p.a. 2 corr. de separação e mais 1 p.a., trabalhe assim por toda a volta, feche no final com p.bx.

EXECUÇÃO E RECEITA: Letícia Montoro
 Barbante + Barato 1 de cada nas cores: Verde Claro (100), Branco (113), Cinza (189), MATERIAIS NECESSÁRIOS:

agulha de crochê nº 3,5 mm e 4,0 mm, agulha de bordado, tesoura.
Obs.: Agulha 4.0 mm somente nas carreiras de pontos pipocas.
ABREVIAÇÕES: p.bx.: ponto baixíssimo, corr.: correntinha, p.a.: ponto alto, aum.: aumento.
EXECUÇÃO:
V.1: Com o Barbante + Barato na cor Cinza (189), inicie com 1 anel mágico, suba 3 correntes, trabalhe 12 p.a. feche 
com ponto p.bx., na 1 corr. contando de baixo para cima.
V.2: Suba 3 corr. trabalhe 2 p.a. para cada ponto de base, dessa forma ficará com 12 aum. (total de 24 p.a.), feche 
com p.bx. na 1 corr. contando de baixo para cima, arremate o fio.
V.3: Cor Verde Claro (100), inicie com 3 corr. no mesmo espaço, trabalhe mais 4 p.a., tire a laçada da agulha e pegue 
com a agulha na 3 corr. volte com a agulha na laçada que deixou solta, prenda com ponto p.bx. as duas juntas, 
faça 2 corr. de espaço, lace o fio, pule 1 p.a. de base, e repita no ponto da frente uma nova pipoca, fazendo 5 p.a. no 
mesmo espaço, repita até completar a volta, feche com ponto p.bx. no meio da 1ª pipoca (Totalizando 12 
pipocas).
V.4: Cor Branco (113), inicie com 1 p.b. em cima do ponto pipoca, trabalhe 5 corr., prenda com p.b. na próxima 
pipoca, repita por toda a volta, na última argola faça 2 corr. e prenda onde começou a volta com p.a. dessa forma 
será todo final de carreiras de argolinhas.
V.5: Repita a volta nº4, a diferença será 7 corr. para cada argola, e prenda com p.b. no meio da argola da carreira 
anterior, corte o fio.
V.6: Cor Cinza (189), inicie dentro da argola com 3 corr. em seguida trabalhe 6 p.a., pule para a próxima argolinha e 
repita fazendo 7 p.a. para cada uma, faça isso por toda a volta, feche com p.bx. na 3 corr. contando de baixo para 
cima.
V.7: Inicie com 3 corr., trabalhe 14 p.a. ponto sob ponto, no ponto seguinte trabalhe 1 aum. de p.a. (2 pontos alto 
no mesmo espaço de base), no final da volta depois do último aum. trabalhe nos últimos 9 p.a. e feche a carreira 
com p.bx., arremate o fio.
V.8: Cor Verde Claro (100), repita a carreira de ponto pipoca, a diferença vai ser no intervalo de corr. entre uma 
pipoca e outra coloque 3 corr. de intervalo.
V.9: Cor Branco (113), trabalhe argolinhas novamente, a diferença vai ser argolinhas de 3 corr. cada, no final feche 
com 2 corr. e meio p.a.
V.10 e 11: Repita a volta nº 9, corte o fio.
V.12: Cor Cinza (189), dentro da argolinhas prenda o fio, faça 2 p.a., a cada 2 argolinhas faça 3 p.a. e na seguinte 
apenas 2, assim por toda a carreira.
V.13, 14 e 15: Repita o passo a passo na volta nº 12, distribua os aum. durante as voltas do seu trabalho, ele precisa 
ficar sem babados (pontos demais), na última carreira ficará número par, finalize com ponto p.bx. e corte o fio.
V.16: Cor Verde Claro (100), repita a carreira de pipoca, pule 2 p.a. de base entre cada pipoca da carreira, feche com 
p.bx. e corte o fio.
V.17: Cor Branco (113), repita a volta nº 9, em seguida nas carreiras de número 18 e 19 segue na sequência, feche 
com p.bx. e corte o fio.
V.20: Cor Cinza (189), faça 4 voltas (20|21|22|23) de p.a. repita o que fez até agora.
BICO:
V.1: Cor Branco (113), comece fazendo 5 corr. no mesmo espaço, faça 1 p.a. pule 2 pontos de base, no próximo faça 
1 p.a. 2 corr. de separação e mais 1 p.a., trabalhe assim por toda a volta, feche no final com p.bx.
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espaço faça 1 p.a. faça leque sob leque por toda a volta e intercale em 1 leque, a separação será de 2 corr. no outro espaço faça 1 p.a. faça leque sob leque por toda a volta e intercale em 1 leque, a separação será de 2 corr. no outro 
leque será de 3 corr. no final da carreira feche com ponto p.bx., corte o fio.leque será de 3 corr. no final da carreira feche com ponto p.bx., corte o fio.
V.3: Cor Verde Claro (100), trabalhe com p.b. em todos os pontos, onde tem p.a. faça 1 p.a. em cima dele, onde tem V.3: Cor Verde Claro (100), trabalhe com p.b. em todos os pontos, onde tem p.a. faça 1 p.a. em cima dele, onde tem 
2 e 3 corr. trabalhe (intercalando em 1 espaço 1 p.b. apenas, no próximo 2 p.b.), continue assim até o final, feche 2 e 3 corr. trabalhe (intercalando em 1 espaço 1 p.b. apenas, no próximo 2 p.b.), continue assim até o final, feche 
com p.bx. e corte o fio.com p.bx. e corte o fio.
V.4: Cor Cinza (189), prenda o fio e faça 10 corr. pule 9 pontos de base no próximo ponto, prenda com p.bx., faça 18 V.4: Cor Cinza (189), prenda o fio e faça 10 corr. pule 9 pontos de base no próximo ponto, prenda com p.bx., faça 18 
corr. conte 7 de baixo para cima, na corr. de nº 7 prenda com p.b., novamente 7 corr. para descer, pule 9 pontos de corr. conte 7 de baixo para cima, na corr. de nº 7 prenda com p.b., novamente 7 corr. para descer, pule 9 pontos de 
base e prenda no próximo com p.bx., continue assim por toda a carreira, no final prenda com p.bxbase e prenda no próximo com p.bx., continue assim por toda a carreira, no final prenda com p.bx
V.5: Trabalhe dentro das argolas de corr. fazendo 12 p.a., dentro do espaço de 10 corr. no espaço de 7 corr. V.5: Trabalhe dentro das argolas de corr. fazendo 12 p.a., dentro do espaço de 10 corr. no espaço de 7 corr. 
trabalhe 5 p.b. na laçada que formou, faça 16 p.a., continue toda carreira repetindo a mesma quantidade de trabalhe 5 p.b. na laçada que formou, faça 16 p.a., continue toda carreira repetindo a mesma quantidade de 
pontos, no final corte o fio, amarre na 6ª corr., para dar início a próxima volta, pode também caminhando com pontos, no final corte o fio, amarre na 6ª corr., para dar início a próxima volta, pode também caminhando com 
p.bx. pois continuará na cor cinza.p.bx. pois continuará na cor cinza.
V.6: Depois de chegar na 6ª corr. inicie a próxima carreira com 6 corr.; prender no primeiro p.a (16 dentro da V.6: Depois de chegar na 6ª corr. inicie a próxima carreira com 6 corr.; prender no primeiro p.a (16 dentro da 
argolinha), 1 corr. de separação, 1 p.a. em cima de cada p.a. de base, pulando 1 corr. entre cada um, no final faça argolinha), 1 corr. de separação, 1 p.a. em cima de cada p.a. de base, pulando 1 corr. entre cada um, no final faça 
novamente 6 corr. dessa forma continue por toda a volta. Finalize onde começou com p.b.;novamente 6 corr. dessa forma continue por toda a volta. Finalize onde começou com p.b.;
V.7: Trabalhe 4 corr. prenda com p.a. em cima do p.a; de base, repita o passo a passo da carreira anterior, dessa vez V.7: Trabalhe 4 corr. prenda com p.a. em cima do p.a; de base, repita o passo a passo da carreira anterior, dessa vez 
trabalhe 2 corr. de intervalo para cada p.a. de base, dessa forma por toda a volta, prenda com p.b. no ponto de trabalhe 2 corr. de intervalo para cada p.a. de base, dessa forma por toda a volta, prenda com p.b. no ponto de 
início.início.
V.8: Trabalhe 2 corr. prenda com p.a. em cima do p.a. de base, repita o passo a passo da carreira anterior, dessa vez V.8: Trabalhe 2 corr. prenda com p.a. em cima do p.a. de base, repita o passo a passo da carreira anterior, dessa vez 
trabalhe 3 corr. de intervalo para cada p.a. de base, dessa forma por toda a volta, prenda com p.b. no ponto de trabalhe 3 corr. de intervalo para cada p.a. de base, dessa forma por toda a volta, prenda com p.b. no ponto de 
início, corte o fio.início, corte o fio.
V.9: Cor Branco (113) trabalhe a última carreira, prendendo o fio branco no primeiro p.a. da carreira anterior, faça V.9: Cor Branco (113) trabalhe a última carreira, prendendo o fio branco no primeiro p.a. da carreira anterior, faça 
1 ponto pico para cada p.a. da carreira anterior (3 corr. volta e prenda no mesmo espaço), nos intervalos de 3 corr. 1 ponto pico para cada p.a. da carreira anterior (3 corr. volta e prenda no mesmo espaço), nos intervalos de 3 corr. 
que temos entre 1 p.a. e outro trabalhe 2 p.b. assim por toda a carreira, de um desenho para o outro trabalhe sem que temos entre 1 p.a. e outro trabalhe 2 p.b. assim por toda a carreira, de um desenho para o outro trabalhe sem 
fazer corr. de separação.fazer corr. de separação.
OLHOS:OLHOS:
V.1: Anel mágico 12 p.a. Cor Cinza (189).V.1: Anel mágico 12 p.a. Cor Cinza (189).
V.2: 24 p.a.V.2: 24 p.a.
V.3: 12 pipocas distribuídas como na base do tapete, cor Branco (113).V.3: 12 pipocas distribuídas como na base do tapete, cor Branco (113).
V.4: Trabalhe fazendo 3 corr. e prenda com p.b. usando as bases das pipocas, para a próxima volta. (Volta de V.4: Trabalhe fazendo 3 corr. e prenda com p.b. usando as bases das pipocas, para a próxima volta. (Volta de 
número 4) faça 4 corr. para cada argolinha, (volta de número 5) faça 5 corr. para cada argolinha, (volta número 6) número 4) faça 4 corr. para cada argolinha, (volta de número 5) faça 5 corr. para cada argolinha, (volta número 6) 
faça 6 corr. para cada argolinha, arremate o fio cor Verde Claro (100).faça 6 corr. para cada argolinha, arremate o fio cor Verde Claro (100).
V.7: Prenda o fio no meio da argolinha, suba 3 corr., trabalhe da seguinte forma, em 1 argolinha 6 p.a.  na próxima V.7: Prenda o fio no meio da argolinha, suba 3 corr., trabalhe da seguinte forma, em 1 argolinha 6 p.a.  na próxima 
7 p.a. dessa forma por toda a volta, prenda com p.bx.7 p.a. dessa forma por toda a volta, prenda com p.bx.
V.8: Suba 3 corr. faça 7 p.a., 1 aum. por toda a volta.V.8: Suba 3 corr. faça 7 p.a., 1 aum. por toda a volta.
V.9: Penas em cima dos olhos: Pegue somente a laçada de trás, pule 2 pontos alto de base, faça 3 pontos alto no V.9: Penas em cima dos olhos: Pegue somente a laçada de trás, pule 2 pontos alto de base, faça 3 pontos alto no 
mesmo espaço 2 correntinhas e novamente 3 pontos alto no mesmo espaço, prenda com baixíssimo nos mesmo espaço 2 correntinhas e novamente 3 pontos alto no mesmo espaço, prenda com baixíssimo nos 
próximos 2 pontos seguintes, vire o trabalho, faça 1 ponto alto para cada ponto de base no último antes das 2 próximos 2 pontos seguintes, vire o trabalho, faça 1 ponto alto para cada ponto de base no último antes das 2 
correntinhas, trabalhe 1 aumento de ponto alto, dentro do espaço de 2 correntinhas, faça um leque (2 pontos correntinhas, trabalhe 1 aumento de ponto alto, dentro do espaço de 2 correntinhas, faça um leque (2 pontos 
alto, 2 correntinhas, 2 pontos alto) repita a mesma sequência do outro lado, prenda com ponto baixíssimo, nos alto, 2 correntinhas, 2 pontos alto) repita a mesma sequência do outro lado, prenda com ponto baixíssimo, nos 
próximos 2 pontos de base, vire o trabalho, trabalhe da mesma forma, 1 ponto alto pra cada um deles, no último próximos 2 pontos de base, vire o trabalho, trabalhe da mesma forma, 1 ponto alto pra cada um deles, no último 
ponto 1 aumento de ponto alto, dentro do leque fará apenas 1 ponto alto, 2 correntes e 1 ponto alto, repita do ponto 1 aumento de ponto alto, dentro do leque fará apenas 1 ponto alto, 2 correntes e 1 ponto alto, repita do 
outro lado, vire o trabalho, faça 4 pontos altos, no 5º ponto 1 aumento, complete fazendo 1 ponto alto pra cada, outro lado, vire o trabalho, faça 4 pontos altos, no 5º ponto 1 aumento, complete fazendo 1 ponto alto pra cada, 
chegando no último faça 1 aumento, faça 8 correntinhas, volte e prenda em cima do ponto alto anterior, 1 ponto chegando no último faça 1 aumento, faça 8 correntinhas, volte e prenda em cima do ponto alto anterior, 1 ponto 
alto, 8 correntinhas novamente e prenda com ponto baixíssimo, complete a carreira, corte o fio e repita o passo a alto, 8 correntinhas novamente e prenda com ponto baixíssimo, complete a carreira, corte o fio e repita o passo a 
passo no outro olho.passo no outro olho.
Nas argolinhas utilize a cor Branco (113), trabalhe pontos caranguejos, (ponto baixo feito para o lado oposto) por Nas argolinhas utilize a cor Branco (113), trabalhe pontos caranguejos, (ponto baixo feito para o lado oposto) por 
toda a volta do olho, corte o fio.toda a volta do olho, corte o fio.
BICO DA CORUJA:BICO DA CORUJA:
Inicie com 9 correntinhas, volte na 3ª correntinha com ponto alto, e continue fazendo 1 ponto alto para cada Inicie com 9 correntinhas, volte na 3ª correntinha com ponto alto, e continue fazendo 1 ponto alto para cada 
ponto de base, totalizando 7 pontos alto, vire o trabalho e repita ponto sob ponto, faça por 3 voltas, na hora de ponto de base, totalizando 7 pontos alto, vire o trabalho e repita ponto sob ponto, faça por 3 voltas, na hora de 
aplicar incline o bico para ficar com a ponta para baixo.aplicar incline o bico para ficar com a ponta para baixo.

espaço faça 1 p.a. faça leque sob leque por toda a volta e intercale em 1 leque, a separação será de 2 corr. no outro 
leque será de 3 corr. no final da carreira feche com ponto p.bx., corte o fio.
V.3: Cor Verde Claro (100), trabalhe com p.b. em todos os pontos, onde tem p.a. faça 1 p.a. em cima dele, onde tem 
2 e 3 corr. trabalhe (intercalando em 1 espaço 1 p.b. apenas, no próximo 2 p.b.), continue assim até o final, feche 
com p.bx. e corte o fio.
V.4: Cor Cinza (189), prenda o fio e faça 10 corr. pule 9 pontos de base no próximo ponto, prenda com p.bx., faça 18 
corr. conte 7 de baixo para cima, na corr. de nº 7 prenda com p.b., novamente 7 corr. para descer, pule 9 pontos de 
base e prenda no próximo com p.bx., continue assim por toda a carreira, no final prenda com p.bx
V.5: Trabalhe dentro das argolas de corr. fazendo 12 p.a., dentro do espaço de 10 corr. no espaço de 7 corr. 
trabalhe 5 p.b. na laçada que formou, faça 16 p.a., continue toda carreira repetindo a mesma quantidade de 
pontos, no final corte o fio, amarre na 6ª corr., para dar início a próxima volta, pode também caminhando com 
p.bx. pois continuará na cor cinza.
V.6: Depois de chegar na 6ª corr. inicie a próxima carreira com 6 corr.; prender no primeiro p.a (16 dentro da 
argolinha), 1 corr. de separação, 1 p.a. em cima de cada p.a. de base, pulando 1 corr. entre cada um, no final faça 
novamente 6 corr. dessa forma continue por toda a volta. Finalize onde começou com p.b.;
V.7: Trabalhe 4 corr. prenda com p.a. em cima do p.a; de base, repita o passo a passo da carreira anterior, dessa vez 
trabalhe 2 corr. de intervalo para cada p.a. de base, dessa forma por toda a volta, prenda com p.b. no ponto de 
início.
V.8: Trabalhe 2 corr. prenda com p.a. em cima do p.a. de base, repita o passo a passo da carreira anterior, dessa vez 
trabalhe 3 corr. de intervalo para cada p.a. de base, dessa forma por toda a volta, prenda com p.b. no ponto de 
início, corte o fio.
V.9: Cor Branco (113) trabalhe a última carreira, prendendo o fio branco no primeiro p.a. da carreira anterior, faça 
1 ponto pico para cada p.a. da carreira anterior (3 corr. volta e prenda no mesmo espaço), nos intervalos de 3 corr. 
que temos entre 1 p.a. e outro trabalhe 2 p.b. assim por toda a carreira, de um desenho para o outro trabalhe sem 
fazer corr. de separação.
OLHOS:
V.1: Anel mágico 12 p.a. Cor Cinza (189).
V.2: 24 p.a.
V.3: 12 pipocas distribuídas como na base do tapete, cor Branco (113).
V.4: Trabalhe fazendo 3 corr. e prenda com p.b. usando as bases das pipocas, para a próxima volta. (Volta de 
número 4) faça 4 corr. para cada argolinha, (volta de número 5) faça 5 corr. para cada argolinha, (volta número 6) 
faça 6 corr. para cada argolinha, arremate o fio cor Verde Claro (100).
V.7: Prenda o fio no meio da argolinha, suba 3 corr., trabalhe da seguinte forma, em 1 argolinha 6 p.a.  na próxima 
7 p.a. dessa forma por toda a volta, prenda com p.bx.
V.8: Suba 3 corr. faça 7 p.a., 1 aum. por toda a volta.
V.9: Penas em cima dos olhos: Pegue somente a laçada de trás, pule 2 pontos alto de base, faça 3 pontos alto no 
mesmo espaço 2 correntinhas e novamente 3 pontos alto no mesmo espaço, prenda com baixíssimo nos 
próximos 2 pontos seguintes, vire o trabalho, faça 1 ponto alto para cada ponto de base no último antes das 2 
correntinhas, trabalhe 1 aumento de ponto alto, dentro do espaço de 2 correntinhas, faça um leque (2 pontos 
alto, 2 correntinhas, 2 pontos alto) repita a mesma sequência do outro lado, prenda com ponto baixíssimo, nos 
próximos 2 pontos de base, vire o trabalho, trabalhe da mesma forma, 1 ponto alto pra cada um deles, no último 
ponto 1 aumento de ponto alto, dentro do leque fará apenas 1 ponto alto, 2 correntes e 1 ponto alto, repita do 
outro lado, vire o trabalho, faça 4 pontos altos, no 5º ponto 1 aumento, complete fazendo 1 ponto alto pra cada, 
chegando no último faça 1 aumento, faça 8 correntinhas, volte e prenda em cima do ponto alto anterior, 1 ponto 
alto, 8 correntinhas novamente e prenda com ponto baixíssimo, complete a carreira, corte o fio e repita o passo a 
passo no outro olho.
Nas argolinhas utilize a cor Branco (113), trabalhe pontos caranguejos, (ponto baixo feito para o lado oposto) por 
toda a volta do olho, corte o fio.
BICO DA CORUJA:
Inicie com 9 correntinhas, volte na 3ª correntinha com ponto alto, e continue fazendo 1 ponto alto para cada 
ponto de base, totalizando 7 pontos alto, vire o trabalho e repita ponto sob ponto, faça por 3 voltas, na hora de 
aplicar incline o bico para ficar com a ponta para baixo.


