
Chaveiro de 
coração

Receita de amigurumi 



Bem-vinde!
seja

Olá pessoal!

Estou aqui para compartilhar com 
vocês a receita dO cHAVEIRO DE 

Coração de amigurumi.

Durante a minha jornada por este
mundo do artesanato tive o prazer - e 

a sorte - de conhecer pessoas
generosas que me ensinaram muito.

Agora, sinto que chegou a minha hora 
de compartilhar esses aprendizados

com vocês.  

De receitas feitas para quem nunca
pegou em uma agulha À aquelas para 

quem tem experiência e gostaria
aprimorar sua técnica.

Esta apostila é parte da nível 1 –
entrando na estratosfera.vem comigo

que a missão LUNAR vai começar!

sobrevivência
kit

Legenda das abreviaturas:

pt(s) = Ponto(s)

pbx = Ponto Baixíssimo

pb = Ponto Baixo

carr = Carreira

aum = Aumento em ponto baixo, ou
seja, dois pontos baixos no mesmo
ponto da carreira anterior ou no 
mesmo ponto de base.

dim = Diminuição Invisível em Ponto 
Baixo

am = Anel Mágico - Também chamado
de círculo mágico ou anel
corrediço.

Agulha: 2.5mm

Fio: cor vermelha (bella – ref. 0314 
tomate)

Outros materiais necessários: fibra
sintética, marcadores de crochê, 
tesoura, agulha para tapeçaria e argola
com corrente de chaveiro. 
Opcional: dois olhinhos com travas e 
LINHA PRETA PARA BOCA. 

Pontos básicos: Anel mágico, Ponto baixo, 
Aumentos E Diminuições.



Mãos à obra
Hora do

Vamos iniciar pela parte de cima de cada lado do coração com o anel mágico.

Com o fio Vermelho inicie:

Para facilitar coloque marcadores
no início de cada carreira.

Lado 2: 
01 carr: am com 6pb = (6)
02 carr: 1 aum em cada ponto = (12)
03 carr: 1 pb + 1 aum = (18)
04 carr: 2 pb + 1 aum = (24)
05 carr: pb sobre pb = (24)
06 carr: pb sobre pb = (24)
07 carr: pb sobre pb = (24)

Lado 1: 
01 carr: am com 6pb = (6)
02 carr: 1 aum em cada ponto = (12)
03 carr: 1 pb + 1 aum = (18)
04 carr: 2 pb + 1 aum = (24)
05 carr: pb sobre pb = (24)
06 carr: pb sobre pb = (24)

Aqui você irá unir os dois Lados
Ao completar os 24 pb da 7 carr. Deste lado você deverá pegar o primeiro ponto 
depois do arremate do lado 2 e trabalhar pb sobre pb nos 24 pontos do lado 2. 
Assim teremos a 7 carr. Dos dois lados com 24 pb cada,  totalizando 48 pts.
8 carr: pb sobre pb ate a 10 carr. (48)



Mãos à obra
Hora do

Para facilitar coloque marcadores
no início de cada carreira.

Voce pode agora costurar o buraco que foi na união dos dois lados
11 carr: 10 pb + 1 dim (44)
12 carr: 9 pb + 1 dim (40)
13 carr: 8 pb + 1 dim (36)
14 carr: 7 pb +1 dim (32)
15 carr: 6 pb + 1 dim (28)
16 carr: 5 pb + 1 dim (24)
17 carr: 4 pb + 1 dim (20)
18 carr: 3 pb + 1 dim (16)

É aqui que você já pode
Inserir os olhinhos com 
Trava, caso desejar.

Agora voce já pode encher
o coração com a fibra
sintética.
19 carr: 2 pb + 1 dim (12)
20 carr: 1 pb + 1 dim (8)

Aqui voce pode colocar
mais um pouco de 
enchimento
21 carr: 4 dim (4)

Agora é só arrematar
pegando os 4 pontos e 
finalizando com um pbx

Para finalizar costure a 
argola com corrente para 
chaveiro no CORAÇÃO, 
JUNTAMENTO COM DESENHO 
DO SORRISO EM UMA LINHA 
PRETA.



Quer saber mais sobre crochê?
Fica de olho nas nossas redes:

www,amigurumilunar.com

@amigurumilunar

/amigurumilunar

Ahh e Quando terminar o seu
coração não esquece de nos

marcar e adicionar a 
#amigurumilunar, 

combinado?

7cm


