
Receita da estrela (adaptada por Debora King)

CENTRO ESTRELA
(cada número corresponde ao número da carreira)

1. Fazer 10 p.b. em anel.

2. 2 p.b. para cada ponto de base (20 p.b.)

3. 1 p.b e 1 aumento (2 p.b. no mesmo lugar) (30 p.b)

4. 2p.b. e 1 aumento (40 p.b.)

5. 3 p.b. e 1 aumento (50 p.b.)

PRIMEIRA PONTA

1. Saindo do corpo da estrela, fazer 1 correntinha para subir e 1 p.b. nos 10 
pontos de base seguintes. Vira a peça.

2. 1 corr. para subir e 1 p.b para cada ponto de base.(10 p.b.) Vira a peça.

3. 1 corr. para subir, intercalar 1 p.b e 1 diminuição (dois p.b. fechados 
juntos) até o fim dos 10 pontos de base. (7 p.b.) Vira a peça.

4. 1 corr. para subir e 1 p.b para cada ponto de base.(7 p.b.) Vira a peça.



5. 1 corr. para subir, intercalar 1 p.b. e 1 diminuição até o fim dos 7 pontos 
de base. (5 p.b.) Vira a peça.

6. 1 corr pra subir, intercalar 1 diminuição e 1 p.b. até o fim dos 5 pontos de 
base. ( 3 p.b.) Vira a peça.

7. 1 corr. para subir e 1 p.b para cada ponto de base.(3 p.b.) Vira a peça.

8. 1 corr. pra subir, 1 diminuição e 1 p.b. (2 p.b.) Vira a peça.

9. 1 corr. para subir e 1 p.b. para cada ponto de base (2 p.b.) Vira a peça.

10. 1 diminuição.

     Feita a primeira ponta, usando pontos baixíssimos, desce o trabalho até 
o ponto de base da primeira ponta da estrela, onde será iniciada a segunda 
ponta, utilizando a mesma receita da primeira ponta. E que será utilizada 
nas demais pontas.

     Lembrando: inicia-se a segunda ponta subindo uma correntinha e fazendo 
mais 10 p.b nos pontos de base seguintes!!!

MONTAGEM

     Fazer duas estrelas e bordar olhos numa delas (opicional). Depois 
costura-as junto enchendo-as com enchimento próprio. (eu usei fibra)

OPÇÕES:

    *** Pode-se fazer de uma a duas carreiras de pontos baixos contornando 
as pontas da estrela, nas duas partes da estrela, fazendo assim com que as 
extremidades de cada ponta fiquem mais arredondadas.
     Mas atenção! Ao fazer isto, toma cuidado para fazer (na primeira 
carreira) no topo de cada ponta 3 pontos baixos ao invés de um só, senão as 
pontas da estrela ficarão deformadas.

    *** Outra ideia é fazer a estrela toda em amarelo e bordar olhinhos, 
imitando assim as estrelinhas do jogo Mario Bros.



     A estrela da imagem parece ter os pontos muito espaçados por ter sido  
feita com linha e agulha muito grossas. Quanto mais delicado o trabalho,  
usando-se linhas mais finas, melhor.


