
Coração Mimo 

 

MATERIAIS: 

Agulha para crochê: 9 mm 

Agulha para crochê: 3,5 mm (para o acabamento) 

Fio Amigurumi Maxi da Círculo ou Similar 

Fio Amigurumi (fino) para acabamento ou linha ANNE ou CLÉA 500. 

Manta acrílica para enchimento 

 

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS: 
Co – correntinha 

Pb – ponto baixo 

Aum – Aumento. Trabalhe 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 

Dim – Diminuição. Trabalhe 2 pontos juntos, formando um único ponto. 

 

EXECUÇÃO: 
*Faça sempre 1 correntinha no final de cada carreira antes de virar o trabalho. 

 

Coração (faça duas partes iguais): 
Usando a agulha nº 9 mm. 

1ª carr – 3 correntinhas, e um ponto baixo em cada correntinha (2 pontos) 

2ª carr – dois aumentos – ou seja, dois pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. (4 pontos) 

3ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 2 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (6 pontos) 

4ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 4 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (8 pontos) 

5ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 6 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (10 pontos) 

6ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 8 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (12 pontos) 

7ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 10 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (14 pontos) 

8ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 12 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (16 pontos) 

9ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 14 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (18 pontos) 

10ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 16 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (20 pontos) 

11ª carr – 20 pontos baixos (um em cada ponto da carreira anterior) 

12ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 18 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (22 pontos) 

13ª carr – 22 pontos baixos (um em cada ponto da carreira anterior) 

14ª carr – 22 pontos baixos (um em cada ponto da carreira anterior) 

15ª carr – 2 pb no mesmo ponto + 22 pontos baixos  + 2 pontos baixos no mesmo ponto (24 pontos) 

16ª carr – 24 pontos baixos (um em cada ponto da carreira anterior). 

 

ATENÇÃO: Agora começaremos a dar forma ao coração. Cada lado do coração é feito separadamente, por isso 

trabalharemos com apenas metade dos pontos já feitos, e depois faremos a outra metade. 

 



17ª carr – 12 pontos baixos (um em cada ponto da carreira anterior). 

18ª carr – 2 pontos baixos juntos (diminuição) + 10 pontos baixos (11 pontos) 

19ª carr – 2 pontos baixos juntos (diminuição) + 7 pontos baixos + 2 pontos baixos juntos  (9 pontos) 

20ª carr – 2 pontos baixos juntos (diminuição) + 5 pontos baixos + 2 pontos baixos juntos  (7 pontos) 

21ª carr – 2 pontos baixos juntos (diminuição) + 1 pb  + 2 pontos baixos juntos + 2 pontos baixos juntos  (4 pontos) 

Arrematar. 

 

Faça agora o outro lado como na figura abaixo. 

 

 

Faça mais um coração. 

COSTURA E ACABAMENTO: 
Depois de fazer as duas peças, inicie a costura. 

 
Coloque uma peça sobre a outra, e costura uma na outra deixando apenas uma pequena abertura para introduzir a 

manta acrílica e tornar a peça fofa, tipo almofada. 

A costura pode ser feita com pontos baixíssimos. 
 

Acabamento: 

Com o fio mais fino e a agulha 3,5 mm inicie o acabamento. 

Prenda o fio em qualquer ponto da lateral do coração. 

 

1ª carr – faça 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior, 5 correntinhas, pula 1 ponto e prende no ponto 

seguinte com um ponto baixíssimo. 

Faça isso por toda a volta do coração. Feche com um ponto baixíssimo. 

2ª carr – caminhe com ponto baixíssimo até o meio daquelas 5 correntinhas – faça 8 correntinhas, prenda no 3º ponto a 

partir da agulha, faça mais 3 correntinhas, prenda novamente no 3º ponto a partir da agulha, prenda no ponto abaixo desse 
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primeiro pico, faça mais 5 correntinhas e prenda no meio do próximo espaço da carreira anterior. Inicie novamente até que 

tenha feito todo o contorno do coração. Acompanhe as figuras abaixo. 
  

 
8 correntinhas 

 
Prender na 3ª correntinha 

 
Faça 3 correntinhas 

 
Prender na 3ª correntinha 

 

    
 
 

Com ponto baixíssimo prenda 

abaixo do primeiro grupo de pico 

(3 correntinhas) 

5 correntinhas 

 

Prenda com um ponto baixíssimo 

no próximo espaço da base. 
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