Modelos origináis da Pebie Crochet

O dragão Joanet

Modelo gratuito para uso pessoal.
Modelo original realizado por Helena Pérez (Pebie Crochet), em Abril de 2014. Não reclame este modelo
como próprio. Se quisser partilhar o modelo pode-o fazer com um link a esta publicação. Por favor, não o
transcriva na sua página web. Pode almacear uma cópia deste modelo para o seu uso pessonal, mas não o
venda, nem os produtos feitos com ele.

Materiais:
 Fio de algodão nº3, cores verde pistache, rosa fúcsia, e preto.
Eu usei Petra nº 3 da DMC. O novelo pesa 100 g e contém 280 m. É um fio de 3 ply, e o
fabricante recomenda-o para agulhas de crochê de 2,5 mm. Para o amigurumi tem que
usar uma agulha de 1,9 mm. Códigos: 5907 (verde), 53805 (rosa) e 5310 (preto).
 Fio de cor branco (para bordar os colmilhos).
 Agulha de crochê de 1.9 mm.
 Feltro


Cor amarela-ocre (barriga).



Cor vermelho escuro ou marrão (boca).

 Agulha para coser lã.
 Cola para tecidos.
 Recheio de fibra siliconada.
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Abreviaturas:
Aum: Aumento

Pbx: Ponto baixísimo

Corr: Corrente

Pt: Ponto

Dim: Diminuicão

Seg: Seguiente

Mpa: Meio ponto alto

V: Volta

Pb: Ponto baixo

Legenda de diagramas:

Corpo:
Verde pistache. Trabalhar em espiral. Comeza-se trabalhando numa cadeia.
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7 corr.
V1: Comece na segunda corr desde a agulha, 1 pb em cada uma das 5 corr segs, 3 pb na
seg corr. Girar e trabalhar pela parte de trás da cadeia: 1 pb em cada uma das 4 seg corrs, 2
pb na seg corr. (14 pts).
V2: 1 aum, 4 pb , 3 aum, 4 pb, 2 aum. (20 pts).
V3: 1 pb, 1 aum, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 3, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 2. (26 pts).
V4: 2 pb, 1 aum, 4 pb, [2 pb, 1 aum] x 3, 4 pb, [2 pb, 1 aum] x 2. (32 pts)
V5: Trabalhar só sobre o laço de trás dos pontos. 32 pb . (32 pts)
V6-8: 32 pb. (32 pts)
V9: [14 pb, 1 dim] x 2 (30 pts)
V10 - 11: 30 pb. (30 pts)
V12: [13 pb, 1 dim] x 2 (28 pts)
V13: 28 pb. (28 pts)
Rematar e deixar o fio comprido para costurar. Encher com o recheio.

Cabeça:
Verde pistache. Trabalhar em espiral. Começa-se trabalhando numa cadeia.
Nota: as três primeiras voltas são idênticas as do corpo.
7 corr.
V1: Comece na segunda corr desde a agulha, 1 pb em cada uma das 5 corr segs, 3 pb na
seg corr. Girar e trabalhar pela parte de trás da cadeia: 1 pb em cada uma das 4 seg corrs, 2
pb na seg corr. (14 pts).
V2: 1 aum, 4 pb , 3 aum, 4 pb, 2 aum. (20 pts).
V3: 1 pb, 1 aum, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 3, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 2. (26 pts).
V4: [12 pb, 1 aum] x 2. (28 pts)
V5: [3 pb, 1 aum] x 7. (35 pts)
V6: [4 pb, 1 aum] x 7. (42 pts)
V7-11: 42 pb. (42 pts)
V12: [4 pb, 1 dim] x 7. (35 pts)
V13: [3 pb, 1 dim] x 7. (28 pts)
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V14: [2 pb, 1 dim] x 7. (21 pts)
Rematar. Encher com o recheio.

Cauda:
Verde pistache. Trabalhar em espiral
V1: 4 pb num anel mágico.
V2: 1 aum, 3 pb. (5 pts)
V3: 1 aum, 4 pb. (6 pts)
V4: 1 aum, 5 pb. (7 pts)
V5: 3 aum, 2 dim. (8 pts)
V6: 1 pb, 3 aum, 2 dim. (9 pts)
V7: 2 pb, 3 aum, 2 dim. (10 pts)
V8: 2 pb, 1 dim, 3 pb, 3 aum (12 pts)
V9: 3 pb, 1 dim, 1pb, 2 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum (15 pts)
V10: 5 mpa, 3 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum, 2pb (17)
V11: 6 mpa, 2 pb, 1 aum, 6 pb, 1 aum, 1 pb (19)
V12: 7 mpa, 3 pb, 1 aum, 5 pb, 1 aum 2 pb (21)
Rematar e deixar o fio comprido para costurar. Encher com o recheio

Pernas (x2)
Verde pistache. Trabalhar em espiral
V1: 4 pb num anel mágico.
V2: 2 aum, 2 pb. (6 pts)
V3: 6 pb. (6 pts)
V4: [1 pb, 1 aum] x 3. (9 pts)
V5: [2 pb, 1 aum] x 3. (12 pts)
Rematar e deixar o fio comprido para costurar. Encher com o recheio

Braços (x 2)
Verde pistache. Trabalhar em espiral
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V1: 4 pb num anel mágico.
V2: 2 aum, 2 pb. (6 pts)
V3-4: 6 pb. (6 pts)
Rematar e deixar o fio comprido para costurar

Crista do corpo:
Rosa fúcsia
30 corr.

V1: Começar na segunda corr desde a agulha, [4 mpa no mesmo ponto, 1 pbx, saltar 1
pt]x3. 4 mpa no mesmo ponto. 3 pbx. [saltar 1 pt, 3 pb no mesmo ponto, 1 pbx]x3. [1 pbx. 1
pbx 2 corr e 1 pbx no mesmo pt] x 3. 1 pbx.
Cortar o fio deixando o cabo comprido para costurar.

Picos da cabeça:
Rosa fúcsia. Trabalhar em espiral.
 Pico grande:
V1: 3 pb num anel mágico
V2: 3 aum (6 pts)
V3: [1pb, 1aum]x3 (9 pts)
Rematar e deixar o fio comprido para costurar.
.
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 Pico pequeno:
V1: 3 pb num anel mágico
V2: 3 aum (6 pts)
Rematar e deixar o fio comprido para costurar

Acabamento-Montagem:
1. Costurar a cabeça ao corpo. Atenção! A cabeça tem um buraco menor do que o
corpo. Devem-se juntar da forma que se explica: Na parte de diante do boneco,
deve-se costurar a última volta do corpo com a última volta da cabeça. Na parte de
trás deve-se costurar a última volta do corpo com a volta 13 da cabeça. Observe as
ilustrações embaixo para uma melhor compreensão. A cabeça ficará ligeiramente
inclinada para acima.

2. Costurar a cauda no corpo. A parte de embaixo da costura da cauda tem que ficar a
altura da volta 5 do corpo.
3. Costurar a crista na cabeça, corpo e cauda. A parte da crista com as 4 primeiras
“ondas” (as maiores) tem que ficar toda na cabeça, depois da volta 3 da mesma. O
resto reparte-se entre o corpo e a cauda.

4. Costurar os picos na cabeça. Para a sua colocação tome como referencia a volta 3
da cabeça (veja as ilustrações acima).
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5. Costurar as pernas no corpo.
6. Barriga: recortar una peça de feltro ocre com a seguinte forma e medidas (as
medidas dependem do tamanho final do seu amigurumi, é possível que precise
ajusta-las, recomendo fazer uma prova em papel previamente). Costurar a peça na
parte de diante do boneco, empregue agulha e fio para costurar.

7. Bordar com o fio preto e a agulha de lã as linhas da barriga e o umbigo, como pode
ver na fotografia da portada. Não esqueça bordar a margem da barriga.
8. Costurar os braços.
9. Boca: recortar una peça de feltro vermelho escuro ou marrão com a seguinte forma
e medidas (as medidas dependem do tamanho final do seu amigurumi, é possível
que precise ajusta-las, recomendo fazer uma prova em papel previamente).

10. Colar a boca na cabeça, entre as voltas 8 e 12 (aprox.). Depois bordar os colmilhos
com fio branco. Finalmente colar um fio preto por toda a margem da boca.
11. Bordar os olhos com o fio preto e as bochechas em cor de rosa.

Para mais informações pode consultar o meu bloge, a minha página de facebook, ou se
prefere contatar direitamente, envie-me um email a pebie.crochet@gmail.com.
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