
Bartolomeu 
Amigurumi em tricô por Lê Yamashita

Onde me encontrar 
                      Facebook : Tecelê – Lê Yamashita                    

Instagran: @tece.le 

E-mail: tecele.contato@gmail.com 

Ferramentas e materiais:                                  
Fio Acrílico ou algodão                              Agulhas de tricô compatível com o fio

Enchimento                                              Olhos com travas de segurança, nº 5 mm              

Agulha de tapeçaria                                  Fio branco para bordar

  

Instruções:  
Corpo e Asas:

Você pode tricotar o morcego de duas formas:

Tricô Circular – Coloque os 30 pontos na agulha e faça o laço mágico, coloque um marcador e trabalhe

por 34 rodadas. Arremate e corte o fio. Siga para a asa e montagem.     

Tricô Plano – Coloque os 30 pontos e trabalhe repetindo as carreiras 1 e 2 até chegar a carreira de

número 34. Arremate e faça a costura invisível, sentido do comprimento, no corpo do morcego. Siga

para a asa e montagem.

1- tricô

2- meia

Para a asa, trabalhe em tricô plano, montando 7 pontos na agulha e siga as instruções abaixo:

1- meia

2- 2 meia (laçada, meia até sobrarem 2 meias) laça, 2 meia

3, 4 ,5 , 6, 7, 8, - meia 

Repetir  3 vezes as carreiras 2 a 8. Arremate sem apertar os pontos, você pode fazer o arremate simples

ou arremate em ponto picot. 

Costura e Acabamento:
Faça uma costura reta na parte inferior do corpo, coloque os olhos entre as carreiras 26 e 27, e também

o enchimento, com cuidado para não abrir os pontos e finalize a costura do topo da cabeça. Na carreira

19, alinhave o fio e puxe com cuidado, formando o pescoço do morcego. Costure as asas nas costas e

finalize bordando os dentinhos, o coração e as bochechas, faça o lacinho no pescoço =)

Prontinho !!! ^o^ 

Esta receita é apenas para uso pessoal e não comercial. Não pode publicada ou compartilhada na internet ou fora dela. Você pode vender os itens feitos a partir dela, desde que dê os créditos à  Tecelê – Letícia Yamashita como designer.

Todos os direitos são reservados, e o descumprimento pode acarretar processo judicial, conforme lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Obrigada por respeitar e valorizar o tempo e a dedicação de quem cria.


