
PASSA o PAP - Polvo de Crochê 
por Elá Camarena 

 
Material utilizado: 
3 novelos de fio de algodão Ateliê Pingouin (não mercerizado - TEX 885) em cores variadas 
1 agulha de crochê de 3 a 4mm 
1 agulha de costura para acabamentos 
Fibra siliconada para enchimento da cabeça 
Fita métrica 
Tesoura 
 
Abreviações: 
p.b. = ponto baixo 
carr. = carreira 
aum. = aumento 
red. = redução 
corr. = correntinha 
p. = ponto 
 
Modo de fazer: 
Corpo do polvo 
Com a cor principal inicie com o anel mágico e 6 p.b. dentro desse anel. 
Na 2ª carr., faça aum. em todos os pontos. 
Na 3ª carr., faça 1 aum. e 1 p.b., repita até o final da carr. 
Na 4ª carr., faça 1 aum. e 2 p.b., repita até o final da carr. 
Na 5ª carr., faça 1 aum. e 3 p.b., repita até o final da carr. 
Da 6ª até a 20ª carr., faça p.b. 
A partir da 21ª a cada 3 p.b. faça 1 red., até que a abertura fique com 16 p.b. 
Faça 2 p.b.  
Faça 46 corr. para formar um tentáculo. 
Faça 5 p.b. na 1ª corr. de base. 
Prossiga com 3 p.b. em cada corr. até o final do tentáculo. 
Faça 1 p.b. na base do tentáculo e faça 3 p.b. 
Suba novamente 46 corr. e repita a sequência anterior. 
Faça 8 tentáculos ( se necessário, faça  1 aum. ou 1 red. para distribuir os 8 tentáculos). 
Recheie com fibra siliconada. 
Faça 1 carr. de p.b. na base dos tentáculos. 
Faça red. em todos os p., até ficar uma abertura que caiba seu dedo mindinho. 
Finalize o trabalho e deixe um fio para costura. 
Com a agulha de costura para acabamentos, franza a abertura e feche a abertura, costure e de 
um nó. 
Passe o fio por dentro do trabalho e corte. 
 
Olhos 
Com a cor Branco inicie com o anel mágico e 6 p.b. dentro desse anel. 
Na 2ª carr., faça aum. em todos os pontos. 
Na 3ª carr., faça 1 aum. e 1 p.b., repita até o final da carr. 
Finalize o trabalho e deixe um fio para costura. 
Faça o segundo olho na mesma forma. 



 
Pupilas 
Com a cor Preto inicie com o anel mágico e 6 p.b. dentro desse anel. 
Finalize o trabalho e deixe um fio para costura. 
Faça a segunda pupila na mesma forma. 
 
Costure uma pupila em cada olho com a cor Preta. 
Costure os olhos no corpo do polvo com a cor Branca. 
* Esconda todos os fios e cuide para que seu ponto não deixe buraquinhos. 
 
Medidas: 
Tentáculos = até 22 cm de comprimento 
Cabeça = 9 cm de diâmetro (não deve ultrapassar essa medida). 
 


