
 

 

 

Angry Bird 1 

(Traduzido por Debora King) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhos (fazer 2)  

Linha branca 

Os olhos são feitos em carreiras circulares que são fechadas com um ponto 

baixíssimo (p.bmo.) . 

2 correntinhas para começar 

1. 6 pb na segunda correntinha a contar da agulha, fechar a carreira 

com um p.bmo. 

http://deboraking.wordpress.com/


2. 2 pb em cada ponto de base, fechar a carreira com um p.bmo. 

Arrematar, deixando um resto de cordão para a costura. 

 

Parte branca da barriga 

Linha branca 

 A parte branca da barriga retoma o ponto tradicional de amigurumi, 

sendo trabalhada em espirais para conseguir o tamanho circular.  

 2 correntinhas para começar 

1. 6pb na segunda correntinha a contar da agulha 

2. 2 pb em cada ponto de base (12) 

3. 1 pb, 1 aumento (18) 

4. 2pb, 1 aumento (24) 

5. 3pb, 1 aumento (30) 

6. 4pb, 1 aumento (36) 

 Arrematar, deixando um resto de cordão para a costura. 

 

Bico 

Linha laranja 

Novamente, o bico usa o espiral tradicional. 

 2 correntinhas para começar 

1. 6pb na segunda correntinha a contar da agulha. 

2. 1 aumento, 2PB (duas vezes) (8) 

3. 1 aumento, 3pb (duas vezes) (10) 

4 e 5. 1 pb a cada ponto base (10 

6. 1 aumento, 4pb (duas vezes) (12) 

 Arrematar, deixando um resto de cordão para a costura. 

 

 



RT 4: SMALL FEATHER 

Pena menor 

Linha vermelha 

 

 A pena menor é uma das duas penas na cabeça do pássaro.  

 2 correntinhas para começar 

 1. 6pb na segunda correntinha a contar da agulha 

 2 a 4. 1 pb a cada ponto base (6) 

 5. 1 diminuição, 1pb (duas vezes) (4) 

 6. 1pb a cada ponto base (4) 

 Arrematar, deixando um resto de cordão para a costura. 

 

Pena maior 

Linha vermelha 

 2 correntinhas para começar 

 1. 8pb na segunda correntinha a contar da agulha 

 2 a 5. 1pb a cada ponto de base (8) 

 6. 1 diminuição, 2pb (duas vezes) (6) 

 7. 1pb a cada ponto de base (6) 

 8. 1 diminuição, 1 pb (4) 

 Arrematar, deixando um resto de cordão para a costura. 

 

  

Sobrancelhas  

 As sobrancelhas são feitas de algumas carreiras simples de 

correntinhas e pontos baixos. O truque para fazê-las parecerem legais é 

moldando os cantos delas. 

 1. 8 correntinhas. 1pb a cada ponto de base (a começar da segunda 

correntinha a contar da agulha), 1 correntinha e vire (7) 

 2. 1pb a cada ponto de base, 1 correntinha e vire (7) 

 3. 1 pb nos primeiros 4 pontos de base. 

 Arrematar, deixando um resto de cordão para a costura. 

 

 

Corpo 

Linha vermelha 

 O corpo do pássaro é um pouco achatado na parte debaixo para 

permitir que ele sente-se melhor. É feito em espiral. 



 2 correntinhas para começar 

 1. 6pb na segunda correntinha a contar da agulha 

 2. 1 aumento a cada ponto de base (12) 

 3. 1pb, 1 aumento (18) 

 4. 2pb, 1 aumento (24) 

 5. 3pb, 1 aumento (30) 

 6. 4pb, 1 aumento (36) 

 7. 5pb, 1 aumento (42) 

 8. 6pb, 1 aumento (48) 

 9 a 16. 1pb a cada ponto base (48) 

 17. 6pb, 1 diminuição (42) 

 18 e 19. 1pb a cada ponto base (42) 

 20. 5pb, 1 diminuição (36) 

 21. 1pb a cada ponto base (36) 

 22. 4pb, 1 diminuição (30) 

*aqui já pode ser feita uma pausa para rechear o amigurumi* 

 23. 3pb, 1 diminuição (24) 

 24. 2pb, 1 diminuição (18) 

 25. 1pb, 1 diminuição (12) 

 26. 6 diminuições (6) 

 Arrematar, deixando um resto de cordão para fechar. 


