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- Corpo e Cabeça -
Inicie com o fio branco, colocando 12 pontos na agulha de tricô e siga as 
instruções abaixo: 
1- tricô
2- m (kfb) 10x, m - 22p
3- tricô
4-m (kfb,m) 10x, m - 32p
5- tricô
6- tricô 
7- tricô
8- meia
Repetir as carreiras 7 e 8 até chegar a carreira de número 33. 
Siga para as diminuições.
34- m (2pjm, m) 10x, m - 22p
35-tricô
36- m (2pjm) 10x, m - 12p
Não arremate os pontos, corte o fio com sobra para a a costura. Com o 
auxílio da agulha de tapeçaria passe o fio por dentro de todos os pontos 
restantes na agulha e puxe, siga com a costura até sobrar uma pequena 
abertura, coloque o enchimento, termine a costura. Conte a partir do topo 
da cabeça, 15 carreiras, alinhave e puxe formando o pescoço do boneco. 
Borde os bracinhos e coloque os olhinhos 5 carreiras acima do pescoço. 
Coloque o botão de coração.

- Gorro Felino -
Inicie com o fio cinza, colocando 34 pontos na agulha de tricô e siga as 
instruções abaixo:
1- 2m, 2t  até o fim da carreira
2- 2t, 2m até o fim da carreira
3- meia
4- tricô
Repetir as carreiras 3 e 4 até chegar a carreira de número 14. 
15- Arremate
Corte o fio e costure a lateral e o topo do gorrinho, esconda os fios e borde 
os bigodinhos. 

- Medidas -
As medidas podem variar de acordo com os materiais que você utilizar, 
para materiais semelhantes aos meus, as medidas são as seguintes:
Do topo da cabeça até a pontinha do tentáculo são 10 cm de altura.

- Materiais -
Fios de acrílico baby nas cores branco e cinza
Agulhas de tricô número 3. 
Enchimento
Agulha de tapeçaria
Restinhos de fio para bordar os braços
Olhos de 5 mm.
Botão de coração

- Pontos Utilizados -
Meia  - m
Tricô - t
Aumento simples ou “knit front and back “ (Kfb)  - Vamos tricotar a mesma 
malha 2 vezes, ou seja, pela perninha de trás e a da frente do ponto.
2 pontos juntos em meia (2pjm) - Vamos tricotar 2 pontos juntos em meia.



  

 Importante saber... 
  Você acabou de adquirir um padrão escrito por mim, está em 
suas mão um trabalho que levou dias para ficar pronto, dentro de 
cada página contém muito carinho e dedicação de minha parte. 
Este arquivo é somente para uso pessoal, você não pode alterar, 
dividir, usar em aulas, publicar ou revender na internet ou fora 
dela. Todos os direitos são reservados, 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. Os animais tecidos a partir desse padrão, 
podem ser vendidos em feiras e em lojinhas virtuais. ♥

Onde me encontrar:

 Facebook : Tecelê – Lê Yamashita
 Instagran: @tece.le

 Email: tecele.contato@gmail.com 
Blog: tecele.wordpress.com 

Ravelry: www.ravelry.com/designers/leticia-yamashita

Me mostre o seu trabalho!  Use a #tricogurmi e #olhale 
ou marque @tece.le no Instagram!

Muito Obrigada !
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