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www.barrocaatelie.com 

 Olá, eu sou a Alê, criadora do Barroca Ateliê e quero que você 

conheça um pouco da minha história. 

 

Em 2016, no Natal, fiz meu primeiro Amigurumi, um Papai Noel 

para meu filho, que encantou a todos que viam e desde então 

não parei mais com as minhas criações. 

   A Barroca ateliê como todo negócio, nasceu de um sonho, 

uma antiga paixão, o crochê e a arte barroca. 

Aprendi a arte das laçadas vendo minha mãe fazer crochê 

quando era criança, e o que começou como brincadeira e ad-

miração, hoje se tornou uma das minhas paixões. 

    Em muitas viagens ao Brasil colonial e toda minha vivência 

com arte Barroca e sua paleta de cores que influenciou e inspi-

rou em meu estudo de colorimetria, e posteriormente para a 

criação das minhas bonecas. 

O mundo dos Amigurumis me encantou, foi amor a primeira 

laçada, foi nascendo personagens e ganhando vida, levando 

sonhos e inspirando outras pessoas. 

 E hoje eu tenho a oportunidade de dividir o meu conhecimento 

com você! 

 

Espero que a Barroca encante você e que esse trabalho 

te mostre que é capaz  de se expressar através da arte e da 

criatividade. 

 

Inscreva-se na minha LISTA VIP, para receber novidades e ter 

descontos especiais:  

Link: www.barrocaatelie.com/lista-vip 

 

Participe dos meus Grupos Oficiais da Barroca Ateliê: 

Link: https://chat.whatsapp.com/Ei3pYpynCrN1dyc5hKYp6K 

 

E-MAIL:  desafio.barroca@gmail.com 

 

 

CONHEÇA MINHAS REDES 

SOCIAIS 

https://www.youtube.com/channel/UCvxEhT9HrnpEbDoTR4cwIEg?view_as=subscriber
http://www.instagram.com/barroca.atelie/
http://www.facebook.com/barroca.atelie
http://www.barocaatelie.com/lista-vip
https://chat.whatsapp.com/Ei3pYpynCrN1dyc5hKYp6K
https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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Ariel 
Lista de Materiais 

Lista de Materiais 
 

Agulha para crochê  n. 3 

Agulha de tapeceiro 

 

1 novelo fio amigurumi na cor 8176 (Off White) - Pele; 

1 novelo fio amigurumi na cor 5669 (Tiffany); 

1 novelo fio amigurumi na cor 5743 (Nascente verde); 

1 novelo fio amigurumi na cor 6614 (Alfazema); 

1 novelo fio amigurumi na cor 3583 (Cereja); 

 

-1 bastão de cola quente (grosso), para suporte do  pescoço; 

-1 par de olhos com trava azuis ou preto n0 9 

-Enchimento de fibra siliconada; 

- Blush em pó pêssego ou rosa pink 

 

 

 

https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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01 - Calda 

Fio Amigurumi na cor: 5743 (Nascente verde) 

Aula 01 

1ª Carreira: Inicie a carreira fazendo um anel mágico, 2 corr. // 5 p.b (as duas correntinhas contam como 

ponto). -  (6 pontos); 

2ª Carreira: 1aum (2p.b) // 1 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (9 pontos); 

3ª Carreira á 6ª Carreira :  Faça 4 (quatro) carreiras de 1 p.b para cada ponto da base . (9 pontos); 

 

7ª Carreira: 1aum (2p.b) // 2 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (12 pontos); 

8ª Carreira á 11ª Carreira :  Faça 4 (quatro) carreiras de 1 p.b para cada ponto da base . (12 pontos); 

 

12ª Carreira: 1aum (2p.b) // 1 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (18 pontos); 

13ª Carreira á 16ª Carreira :  Faça 4 (quatro) carreiras de 1 p.b para cada ponto da base . (18 pontos); 

 

17ª Carreira: 1aum (2p.b) // 2 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (24 pontos); 

18ª Carreira á 21ª Carreira :  Faça 4 (quatro) carreiras de 1 p.b para cada ponto da base . (24 pontos); 

 

22ª Carreira: 1aum (2p.b) // 3 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (30 pontos); 

23ª Carreira á 26ª Carreira :  Faça 4 (quatro) carreiras de 1 p.b para cada ponto da base . (30 pontos); 

 

27ª Carreira: 1aum (2p.b) // 4 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (36 pontos); 

28ª Carreira á 30ª Carreira :  Faça 3 (três) carreiras de 1 p.b para cada ponto da base . (36 pontos); 

 

32ª Carreira: 1aum (2p.b) // 5 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (42 pontos); 

33ª Carreira á 39ª Carreira :  Faça 7 (sete) carreiras de 1 p.b para cada ponto da base . (42 pontos); 

 

40ª Carreira: 1dim (2p.b) // 5 p.b... Siga dessa forma por toda carreira. (36 pontos); 

41ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da base por toda carreira. (36 pontos); 

https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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02 - Corpo 

Fio Amigurumi na cor: 8176 (Off white) 

Aula 02 

1ª Carreira e 2ª Carreira: Inicie a carreira fazendo 1 p.b para cada ponto da base . - (36 pontos); 

3ª Carreira: Inicie a carreira fazendo 1 diminuição de 2 p.b // 4 p.b // ...Siga dessa forma ate o final da 

carreira.-  (30 pontos). 

4ª Carreira e 10ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da base . - (30 pontos); 

                                          7 (sete) carreiras  

 

03 - Ombros e Pescoço 

Fio Amigurumi na cor: 8176 (Off white) 

1ª Carreira: 3 p.b // 1 dim. (2p.b) . - (24 pontos); 

2ª Carreira: 2 p.b // 1 dim. (2p.b) . - (18 pontos); 

3ª Carreira: 1 p.b // 1 dim. (2p.b) . - (12 pontos); 

4ª Carreira: 2 p.b // 1 dim. (2p.b) . - (9 pontos); 

5ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da base . - (9 pontos); 

Corte o fio  e arremte 

04 - Braços 

Cor 8176 (Off white) 

1ª Carreira : Inicie a carreira fazendo 1 anel mágico e mais 5 p.b, totalizando 6 pontos contando com as 

correntinhas. - (6 pontos); 

2ª Carreira: Faça 1 aumento de 2 p.b // 1 p.b // ... Siga dessa forma por toda a volta da carreira. -           

(9 pontos). 

3ª Carreira e 17ª Carreira: Faça 1 p.b para cada ponto da    base . - (9 pontos cada carreira); 

Total de 9 (nove) carreiras . 

 

https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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05 - Barbatana (Calda) 

Fio Amigurumi na cor: 5743 (Nascente verde) 

Aula 03 

1ª Carreira: Faça 54 correntinhas, feche na outra ponta com 1 p.bxmo. Faça 1 corr. e mais 54 p.b, finalize 

a carreira com 1 p.bxmo - (54 pontos); 

2ª Carreira: Pegando apenas a alça de trás do ponto da base,  faça 1 corr. //  21 p.b // 2 p.bxmo // 25 

p.b // 2 p.bxmo // 4 p.b e finalzie a carreira com 1 p.bxmo. - (54 pontos); 

3ª Carreira: Pegando apenas a alça de trás do ponto da base,  faça 1 corr. // 4 p.b //  2 p.bxmo // 12 p.b // 

1 aum. (2p.b) // 12 p.b // 2 p.bxmo // 12 p.b // 1 aum (2p.b) //  8 p.b. - (56 pontos); 

4ª Carreira á 7ª Carreira : Pegando apenas a alça de trás do ponto da base,  faça  4 (quatro) carreiras de 

1 p.b sobre cada ponto da base. - (56 pontos cada carreira);   

06 - Barbatana (Cintura) 

Fio Amigurumi na cor: 5743 (Nascente verde) 

1ª Carreira: Faça 18 corr., pule 2 (duas) e na terceira pegando apenas a alça de trás do ponto da base,    

inicie fazendo 16 p.b //  1 aum. (1 p.b, 2 corr., 1 p.b) //  15 p.b .  

2ª Carreira: Faça 2 corr. vire o trabalho e pegando apenas a alça de trás do ponto da base, inicie fazendo 

16 p.b // 1 aum. (1 p.b, 2 corr., 1 p.b) // 15 p.b.  

3ª Carreira á 13ª Carreira : Faça mais 11 (onze) carreiras seguindo o mesmo esquema de 2 corr. vire o tra-

balho, pegando apenas a alça de trás do ponto da base, inicie fazendo 16 p.b // 1 aum. (1 p.b, 2 corr., 1 

p.b) // 15 p.b.    (total de 13 carreiras) 

https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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Aula 04 
07 - Cabeça 

Fio Amigurumi na cor: 8176 (Off White) 

Iniciar com anel mágico 

1ª Carreira:   6 p.b (fecha o anel mágico) 

2ª Carreira:  1 aumento para cada ponto da carreira de base (total 12 p.b); 

3ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 1 p.b //... siga dessa forma por toda carreira (18 p.b); 

4ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 2 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (24 p.b); 

5ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 3 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (30 p.b); 

6ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 4 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (36 p.b); 

7ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 5 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (42 p.b); 

8ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 6 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (48 p.b); 

9ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 7 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (54 p.b); 

 

10ª Carreira á 19ª Carreira: 1 p.b para cada ponto da carreira de base (total 54 p.b); 

Totalizando 10 carreiras sem aumentos. 

Diminuições: 

20ª Carreira: 1 diminuição, 7 p.b, siga dessa forma por toda carreira (48 p.b); 

21ª Carreira: 1 diminuição, 6 p.b, siga dessa forma por toda carreira (42 p.b); 

22ª Carreira: 1 diminuição, 5 p.b, siga dessa forma por toda carreira (36 p.b); 

23ª Carreira: 1 diminuição, 4 p.b, siga dessa forma por toda carreira (30 p.b); 

24ª Carreira: 1 diminuição, 3 p.b, siga dessa forma por toda carreira (24 p.b); 

25ª Carreira: 1 diminuição, 2 p.b, siga dessa forma por toda carreira (18 p.b); 

26ª Carreira: 1 diminuição, 1 p.b, siga dessa forma por toda carreira (12 p.b); 

27ª Carreira: 1 diminuição, 2 p.b, siga dessa forma por toda carreira (9 p.b); 

 

Totalizando 8 carreiras de diminuições. 

 

*Deixar sobre de 30 cm de linha para costura da cabeça, colocar os olhos de trava (11), na 13ª car-

reira com espaço de 8 p.b entre eles. 

https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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1º - Dobre o trabalho ao meio 

2º - Conte 12 carreiras e coloque um marcador, para marcar o centro dos olhos 

3º - Conte 5 pontos para o lado esquerdo á partir do marcador e coloque o primeiro olho, conte mais 5 

pontos para o lado direito á partir do marcador e coloque o segundo olho. 

8 - Finalizações da cabeça 

Preencha com enchimento e use blush em pó pêssego para as bochechas 

 

Aula 05 
09 - CABELO 

Fio Amigurumi na cor: 3583 (Cereja) 

1ª Carreira:   Faça um anel mágico, 2 corr. e mais 5 p.b (as duas correntinhas contam como ponto).      

(6 pontos) 

2ª Carreira:  1 aumento para cada ponto da carreira de base (12 pontos); 

3ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 1 p.b //...siga dessa forma por toda carreira (18 pontos); 

 

PRIMEIRA CARREIRA DE MECHAS 

Pegando apenas a alça da frente do ponto da base, faça 1 p.bxmo, em seguida  48 correntinhas, pule 

duas correntinhas e na terceira inicia a carreira de 46 m.p.a. Faça 9 (nove) mechas. 

 

4ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 2 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (24 pontos); 

5ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 3 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (30 pontos); 

6ª Carreira:  1 aumento (2p.b), 4 p.b//..., siga dessa forma por toda carreira (36 pontos); 

 

https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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SEGUNDA CARREIRA DE MECHAS 

Pegando apenas a alça da frente do ponto da base, faça 1 p.bxmo, em seguida  48 correntinhas, pule 

duas correntinhas e na terceira inicia a carreira de 46 m.p.a. Faça 18 (dezoito) mechas. 

 

TERCEIRA CARREIRA DE MECHAS 

Pegando normalmente o ponto da base  da base, faça 1 p.bxmo, em seguida  48 correntinhas, pule duas 

correntinhas e na terceira inicia a carreira de 46 m.p.a. Faça 18 (dezoito) mechas. 

Corte o fio e costure na cabeça, conforme a vídeo aula 

Aula 06 
10 - Estrela do Mar 

Fio Amigurumi na cor: 6614 (Alfazema) 

1ª Carreira:   Inicie fazendo um anel mágico, 2 correntinhas e mais 9 p.b dentro do anel (as duas correnti-

nhas contam como ponto). (10 pontos) 

2ª Carreira:   Inicie fazendo 7 correntinhas, pule 2 e na terceira faça: 1 p.b // 2 m.p.a // 2 p.a // pule 1 (um) 

ponto da base e feche no seguinte com 1 p.bxmo. Faça as demais pontas da estrela da mesma forma.  

(5 pontas) 

3ª Carreira (Acabamento):   Inicie fazendo a primeira ponta:  5 p.bxmo // 1 corr. // 5 p.bxmo //  1 p.bxmo . 

Faça da mesma forma nas demais pontas. 

 

11 - Top 

Fio Amigurumi na cor: 6614 (Alfazema) 

1ª Carreira:   Inicie fazendo 21 correntinhas, pule 1 (uma) e na segunda faça: 2 p.bxmo // 7 p.a // 2 

p.bxmo. // 7 p.a // 2 p.bxmo. (20 pontos) 

2ª Carreira:   Faça 1 corr. // 2 p.bxmo // 7 p.b // 2 p.bxmo. // 7 p.b // 2 p.bxmo. (20 pontos) 

3ª Carreira:   Faça 1 corr. // prenda na base com 1 p.bxmo // 1 corr. // 7 p.b // 2 p.bxmo. // 7 p.b // 2 

p.bxmo. // 1 corr. e prenda na base com 1 p.bxmo.  Em seguida faça 15 correntinhas e prenda na outra 

ponta com 1 p.bxmo, conforme feito na vídeo aula. (20 pontos) 

https://youtu.be/BTi67fM6ggI
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