Ovo Supresa
Sinta-se livre para vender seus amigurumis. A produção em
massa, obviamente, não é permitida. Não copie, altere,
compartilhe, publique ou venda receitas, fotos ou imagens.
As cópias devem ser feitas apenas para uso pessoal.
***
ATENÇÃO: Por favor, esteja ciente de que eu só
compartilho minhas receitas pelos sites www.zhaya.de/
www.zhaya.eu. Se você baixou este padrão GRATUITO de qualquer outro lugar, por favor,
apague-o imediatamente - já que existem sites onde hackers colocam arquivos de receitas
contendo vírus, permitindo que eles acessem seu computador e roubem seus dados pessoais e
financeiros.

Material:

Quando usado o material sugerido, este terá aproximadamente 8 cm de altura.
• Lã - um pequeno pedaço da cor rosa e preto, laço na cor de sua preferência (no
meu caso, verde)
• Agulha de crochê no tamanho adequado (no meu caso, 2 mm)
• Enchimento

Abreviações:

AM = anel mágico
pb = ponto baixo
corr = corrente
pt = ponto
pbx = ponto baixíssimo
aum = aumento
dim = diminuição
BLO = somente alças de trás
FLO = somente alças da frente
As especificações dos tamanhos de lã e agulha são apenas exemplos / referências.
Se você usar outra lã diferente da especificada, a figura ficará mais alta ou menor. É
sua escolha qual lã você usa. O tamanho da agulha deve ser escolhido para adequar
com a lã usada. Ao fazer amigurumis você deve usar um tamanho de agulha muito
menor do que o indicado na linha, de modo que nenhum furo apareça quando a peça
estiver cheia. Com uma agulha de 2 mm, o meu círculo resultou num diâmetro de 4,5
cm para seis primeiras carreiras.
Você irá trabalhar em carreiras contínuas (espirais), a menos que seja indicado o
contrário..
Eu espero me fazer compreensível, e me desculpem se algo parecer estranho.
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Hamster:
bege
1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. (2pb, 1aum) x6 (24)
5. (3pb, 1aum) x6 (30)
6.-14. (9 Carreiras) pb em toda a volta (30)
15. (3pb, 1dim) x6 (24)
16. (2pb, 1dim) x6 (18)
17. (1pb, 1dim) x6 (12)
Encha o hamster :o)
18. 6dim (6)
Arremate.

Orelha (faça dois):
bege
1. 6pb no AM (6)
Arremate deixando um longo fio para costura.
Costure as orelhas ao hamster, esconda as pontas.
Borde os olhos e nariz como mostrado na figura.
Não encha as duas partes dos ovos.
Obviamente você pode utilizar a cor que quiser no ovo.

Egg (parte debaixo):
Branco ou a cor de sua preferência
1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. (2pb, 1aum) x6 (24)
5. BLO: (3pb, 1aum) x6 (30)
6. (4pb, 1aum) x6 (36)
7. (5pb, 1aum) x6 (42)
8.-13. (6 Carreiras) pb em toda a volta (42)
14. BLO: (5pb, 1dim) x6 (36)
15. BLO: pb em toda a volta (36)
16.-19. (4 Carreiras) pb em toda a volta (36)
20. (4pb, 1dim) x6 (30)
21. (3pb, 1dim) x6 (24)
22. (2pb, 1dim) x6 (18)
23. (1pb, 1dim) x6 (12)
Não encha.
24. 6dim (6)
Arremate. Agora nós temos um ovo sem formato, mas na
verdade nós temos somente a metade da parte debaixo do ovo,
que ficará mais claro quando você dobrar a peça ao meio
deixando como bordas (interna e externa) as partes que você
trabalhou somente nas alças de trás (ver fotos).
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Egg (parte de cima):
Branco ou cor de sua preferência
1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. pb em toda a volta (18)
5. (2pb, 1aum) x6 (24)
6. pb em toda a volta (24)
7. (3pb, 1aum) x6 (30)
8. pb em toda a volta (30)
9. (4pb, 1aum) x6 (36)
10. pb em toda a volta (36)
11. (5pb, 1aum) x6 (42)
12.-18. (7 Carreiras) pb em toda a volta (42)
19. BLO: (5pb, 1dim) x6 (36)
20. BLO: pb em toda a volta (36)
21.-24. (4 Carrreiras) pb em toda a volta (36)
25. (4pb, 1dim) x6 (30)
26. pb em toda a volta (30)
27. (3pb, 1dim) x6 (24)
28. pb em toda a volta (24)
29. (2pb, 1dim) x6 (18)
30. pb em toda a volta (18)
31. (1pb, 1dim) x6 (12)
Não encha.
32. 6dim (6)
Arremate. Dobre a peça para
dentro. Junte as peças costurandoas usando somente as alças de
fora.
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Fita:
Trabalhe como uma peça plana. No começo de cada carreira faça 1corr e termine
cada uma delas com um pbx no primeiro ponto.
1. 45corr, se necessário adicione ou retire corr para ajustar ao tamanho do ovo,
feche essas correntes com um pbx no primeiro ponto para fazer uma volta (você
também pode trabalhar como um retângulo e depois costurar as pontas para
fechar a peça), 1corr, 45pb (45)
2.-4. (3 Carreiras) 1pb, pb em toda a volta, feche com um pbx (45)
Arremate

Laço:
Trabalhe como uma peça plana. No começo de cada carreira faça 1corr e termine
cada uma delas com um pbx no primeiro ponto.
1. 30corr, se necessário adicione ou retire corr para ajustar ao tamanho do ovo,
feche essas correntes com um pbx no primeiro ponto para fazer uma volta (você
também pode trabalhar como um retângulo e depois costurar as pontas para
fechar a peça), ch 1, sc 30 (30)
2.-7. (6 Carreiras) 1pb, pb em toda a volta, feche com um pbx (30)
Arremate e deixe um fio bem longo para terminar o laço. Achate a peça e dobre-a ao
meio (veja as imagens abaixo). Primeiro enrole a linha ao redor da peça para fixa-la.
Agora vá para a parte de trás e costure o laço à fita. Enrole o que sobrou da linha ao
redor do laço várias vezes, fixe-a e arremate as pontas.
Coloque o hamster dentro do ovo, feche-o e coloque a fita com o laço. Parabéns, seu

ovo surpresa está pronto para surpreender alguém :o) Obviamente você pode
esconder qualquer coisa que você queira dentro dele.
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