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Esperança
 



Aviso Importante...

Este arquivo que esta em sua mãos, é somente para uso pessoal 

Você não pode alterar, dividir, publicar ou revender na internet ou fora 
dela e nem utiliza em aulas para terceiros. 

Todos os direitos são reservados a Tecelê – Lê Yamashita e o 
descumprimento pode acarretar processo judicial, conforme lei Nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
 
Você pode vender os brinquedos feitos a partir deste projeto e desejo 
que venda muito =) 

Obrigada por respeitar e valorizar o tempo e a dedicação de quem 
cria.



Lembretes Fantásticos !
- Leia todo o projeto antes de começar a tecer.

- Lembre-se de colocar o marcador em todo o início de rodada, se for rodadas simples, sem aumentos 
ou diminuições, você pode usar um marcador cadeado, alfinete ou clips enroscado no primeiro ponto 
da rodada, sem precisar ficar levando o marcador a cada rodada. Facilitando assim a contagem das 
rodadas.

- Sempre que estiver escrito Carreiras, significa tecer em Tricô Plano, trabalhar em carreiras de ida e 
volta. 

- Sempre que estiver escrito Rodadas, significa tecer em Tricô Circular, trabalhar em rodadas com o 
auxílio da técnica do laço mágico. 

- Tensione um pouco mais os pontos para não ficar furinho, nas diminuições , aumentos e nas laterias 
do laço mágico.

- Dê preferência agulhas circulares com cabos de 80 cm ou maiores, são mais confortáveis para tecer 
com o laço mágico. 

- Tenha carinho e paciência durante o processo de tricotar, principalmente se você estiver 
aprendendo. Não se cobre, quanto mais treinar melhor será o resultado.

- Caso tenha alguma dúvida, entre em contato por e-mail ou pelo grupo de apoio. Tricote tomando sua 
bebida preferida e relaxe, é importante se divertir. ♥



Tempo aproximado de execução: 1 hora

Nível de dificuldade:



5

Para acessar os vídeos de apoio desse projeto, aponte a câmera do seu smartphone para o QR code 
correspondente ao vídeo que você deseja assistir. 
O vídeo será aberto automaticamente no navegador ou no aplicativo do YouTube do seu smartphone.

Mas lembre-se, todos esses vídeos estão disponíveis no canal Tecelê no YouTube. 

  Laço Mágico:                    Meia:                                  Kfb:                                    2pjm:

  Ponto Tricô:                       Arremate:                          Montagem:                        Ssk:

Pontos  e Técnicas Utilizadas 



Tamanho Final

Cores e agulhas

Ferramentas, fios e outros materiais

O tamanho depende muito dos materiais 
utilizados por você, mas usando fios semelhantes 
aos meus a esperaça fica com 12 cm.

Fio Acrílico e agulha de tricô compatível
Enchimento
Agulha de tapeçaria
Tesoura
Um par de olhos 8mm.

Tricotei com a agulhas 3mm e  os seguintes fios: 

Fio Fofura e Todo Dia 

Verde Água: 0550
Natural: 70002

Sobras de fios coloridos para os bordados.

Lembrando, você pode utilizar o fio que desejar. 



 

 

Tecendo a Esperança
Com o fio verde água, deixando um uns 20 
cm de fio pra a costurar, monte 26 pontos. 
Teça a primeira carreira em ponto meia e 
monte o laço mágico. 
Siga as instruções abaixo: 

Rodadas 2 a 26: meia 
Rodada 27: (5 meia, 2pjm) 2x- 24 pontos 
Rodada 28: (2 meia, 2pjm) 6x - 18 pontos 
Rodada 29: meia 
Rodada 30: (meia, 2pjm) 6x- 12 pontos 
Rodada 31: meia 
Rodada 32: (2pjm) 6x - 6 pontos 

Não arremate os pontos, corte o fio com uma 
sobra e com o auxílio da agulha de 
tapeçaria, passe o fio por dentro dos pontos 
restantes e puxe bem, com cuidado para não 
arrebentar. 
Dê um nozinho e esconda o fio dentro do 
amigurumi.

Asas
Com o fio natural, deixando um uns 20 cm de fio 
pra a costurar, monte 8 pontos. Teça a primeira 
carreira em ponto meia e monte o laço mágico. 
Siga as instruções abaixo: 

Rodada 2: (kfb) 8x- 16 pontos 
Rodadas 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11: meia 
Rodada 8: (2 meia, 2pjm) 4x - 12 pontos 
Rodada 10: (meia, 2pjm) 4x - 8 pontos 

Arremate os pontos frouxamente e corte o fio com 
uma sobra para a costura.

Costure as asas nas costas da Esperança.



 

 

Costura e acabamento
Coloque enchimento sufuciente, e costure a 
parte inferior, peagando uma alcinha de 
cada lado, cuidando para não pula nenhuma.

Com a mesma cor usada no corpo, alinhave a 
rodada 17 e puxe levemente, dê um nozinho e 
esconda as pontas dentro do brinquedo. 

Borde livremente os braços, os olhos e os 
enfeites.

Prontinho !! 
 

 

 

 

 



Quero ver ser trabalho! Poste no Instagram e  
marque @tece.le  =)

Muito obrigada por acreditar em meu trabalho!



BLOG

Tecelê – Lê Yamashita

@tece.le

tecele.conato@gmail.com

www.tecele.com.br

tecelê - Lê Yamashita

tecelê em todos os lugares
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