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MATERIAL para o polvo “MIGO”: 
 
Agulha de crochê 2,5 

 
Lã ou linha 100% algodão 

 
Enchimento: Fibra antialérgica (tem de ser lavável 60 graus Celsius) e 

tecido para compressas 
 
 

pb – ponto baixo 
 

repetir as instruções entre ** 
 

Corpo: 
 

Trabalhar em carreiras contínuas 
 

1ª carreira: 6 pb em anel mágico 

2ª carreira: 2 pb em cada ponto anterior (12 no total) 

3ª carreira: *2 pb no primeiro ponto da carreira anterior, 1 pb no 

segundo ponto* (18 no total)  

4ª carreira: *2 pb no primeiro ponto da carreira anterior, 1 pb no 2º e 

1 pb no 3º ponto da carreira anterior* (24 no total) 

5ª carreira: *2 pb no primeiro ponto da carreira anterior, 1 pb no 2º, 1 

pb no 3º e 1 pb no 4º ponto da carreira anterior * (30 no total) 

6ª carreira: *2 pb no primeiro ponto da carreira anterior, 1 pb no 2º, 1 

pb no 3º, 1 pb no 4º e 1 pb no 5º ponto da carreira anterior *  

(36 no total) 

7ª carreira: *2 pb no primeiro ponto da carreira anterior, 1 pb no 2º, 1 

pb no 3º, 1 pb no 4º, 1 pb no 5º ponto e 1 pb no 6º ponto da carreira 

anterior * (42 no total) 

8ª - 15ª carreiras: 1 pb em cada ponto da carreira anterior (42 pontos 

em cada carreira) 
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16ª carreira: *1 pb em cada 5 pontos da carreira anterior, 1 diminuição 

(2 pb juntos) nos 6º e 7ª pontos da carreira anterior* (36 no total) 

17ª e 18ª carreiras: 1 pb em cada ponto da carreira anterior (36 

pontos no total) 

19ª carreira: *1 pb em cada 4 pontos da carreira anterior, 1 diminuição 

(2 pb juntos) no 5º e 6º pontos da carreira anterior* (30 no total) 

20ª carreira: *1 pb em cada 3 pontos da carreira anterior, 1 diminuição 

(2 pb juntos) no 4º e 5º pontos da carreira anterior* (24 no total) 

21ª carreira: *1 pb em cada 2 pontos da carreira anterior, 1 diminuição 

(2 pb juntos) no 3º e 4º pontos da carreira anterior* (18 no total) 

22ª carreira: *7 pb nos primeiros 7 pontos da carreira anterior, 1 

diminuição (2 pb juntos) no 8º e 9º pontos da carreira anterior* (16 no 

total) 

23ª carreira: 1 pb em cada ponto da carreira anterior (16 pontos no 

total) 

Finalize com um ponto baixíssimo e deixe fio suficiente para costurar a 

tampa. 

 

Tentáculos: 

 

24ª carreira: é aqui que os tentáculos começam: 

*Fazer 1 pb no primeiro ponto da carreira, 60 corrente, voltar, fazer 2 

pb em cada corrente restante (59 correntes), 1 pb no próximo ponto do 

corpo * repetir 7 vezes, fazendo 8 tentáculos. 

         

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16 

C R C R C R C R C R C R C R C R 

 

São 16 pontos na última carreira do corpo, usar 2 pontos para cada 

tentáculo: 1º fazer as correntes ( C ), voltar, rematar ( R ) no 2º 
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3º fazer as correntes ( C ), voltar, rematar ( R ) no 4º e assim por 

diante até completar os 8 tentáculos 

 

IMPORTANTE: os tentáculos devem medir entre 21 e 22 centímetros 

esticado, pois podem ser um risco de asfixia se forem mais longos.  

 

Tampa: 

 

Trabalhar em carreiras contínuas 
 
1ª carreira: 5 pb em anel mágico 

2ª carreira: 2 pb em cada ponto anterior (10 no total) 

3º carreiras e demais: *2 pb no primeiro ponto da carreira anterior, 1 

pb no 2º ponto* 

Faça quantas carreiras forem necessárias para que a parte de 

baixo fique bem fechada 

Antes de colocar a tampa, coloque a compressa e o enchimento no corpo 

do polvo (deve ficar bem firme) e costure a tampa na extremidade. 

 

Olhos (exemplo) 

Confecionar em fio branco simples, fazer 2 (ou bordar os olhos como 

quiser) 

1ª carreira: 4 pb em um anel mágico 

2ª carreira: 2 pb em cada ponto anterior (8 no total) 

3ª carreira: *2 pb no primeiro ponto da carreira anterior, 1 pb no 2º 

ponto * (12 no total) 

Finalize com um ponto baixíssimo. Bordar as pupilas com fio de cor. 

Costurar nos olhos (ou bordá-los) e bordar uma boca usando seus 

pontos preferidos. 
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MEDIDAS DO POLVO 

 

 

ITEM OBRIGATÓRIO PARA OS POLVOS:  

 

UMA “CARINHA” FELIZ!!!!!! 

 

 

Muito obrigado pelo seu apoio!! 


