
O tataravô de Albert estava absolutamente fascinado por pterodáctilos e costumava subir no alto das 
árvores para ter uma ideia de como seria voar. A próxima coisa que você sabia, ele estava pulando de 
galho em galho. Ele inspirou o resto de sua família e com o passar do tempo, alguns deles começaram 
a criar estruturas semelhantes a penas em suas costas, o que os ajudou a pular ainda mais. E foi assim 

que Albert se tornou o primeiro lagarto a voar a uma distância de mais de 8 metros / 25 pés!

Nível de habilidade: **
Tamanho: 10 ”/ 26 cm de 

comprimento quando feito com o fio 
indicado 

ALBERT O LONGISQUAMA
Um desenho de ahooka

Galeria Amigurumi: Digitalize ou visite 
www.amigurumipatterns.net/2607 para 
compartilhar fotos e encontrar inspiração.
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VOCÊ PRECISARÁ:
Fio de peso de dedilhado
o azul claro
o azul escuro
o verde claro
o amarelo
o laranja claro
o laranja escuro
o branco
o preto (sobras)
Agulha de crochê tamanho B-1 / 2,5 mm
Marcador de ponto
Fiberfill para recheio

CABEÇA (em fio laranja claro)

Rnd 1: inicie 6 pb em um anel mágico [6]
Rnd 2: aum em todos os 6 pt [12]
Rnd 3: (pb, aum) repetir 6 vezes [18]
Rnd 4: pb, aum, (2 pb, aum) repetir 5 vezes, pb [24]
Rnd 5: (3 pb, aum) repetir 6 vezes [30]
Rnd 6: 2 pb, aum, (4 pb, aum) repita 5 vezes, 2 pb [36]
Rnd 7: (5 pb, aum) repetir 6 vezes [42]
Rnd 8: 3 pb, aum, (6 pb, aum) repita 5 vezes, 3 pb [48]
Rnd 9: (7 pb, aum) repetir 6 vezes [54]
Rnd 10: 4 pb, aum, (8 pb, aum) repita 5 vezes, 4 pb [60]
Rnd 11: (9 pb, aum) repetir 6 vezes [66]
Rnd 12: 5 pb, aum, (10 pb, aum) repetir 5 vezes, 5 pb [72]
Rnd 13 - 20: pb em todos os 72 pt [72]
Rnd 21: (pb, dim) repetir 24 vezes [48]
Rnd 22: 3 pb, dim, (6 pb, dim) repetir 5 vezes, 3 pb [42]

Rnd 23: (5 pb, dim) repetir 6 vezes [36]
Rnd 24: 2 pb, dim, (4 pb, dim) repetir 5 vezes, 2 pb [30] 
Encha a cabeça com firmeza e continue a encher à medida 
que avança.
Rnd 25: (3 pb, dim) repetir 6 vezes [24]
Rnd 26: pb, dim, (2 pb, dim) repetir 5 vezes, pb [18]          
Rnd 27: (pb, dim) repetir 6 vezes [12]
Rnd 28: dim 6 vezes [6]
Prenda-se. Usando sua agulha de fios, tecer a cauda do fio 
através do laço frontal de cada ponto restante e puxe-o 
apertado para fechar. Tecer no final do fio.

OLHO (faça 2, em fio branco)

Rnd 1: inicie 6 pb em um anel mágico [6]
Rnd 2: aum em todos os 6 pt [12]
Rnd 3: (pb, aum) repetir 6 vezes [18]
Rnd 4: pb, aum, (2 pb, aum) repetir 5 vezes, pb [24]
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Rnd 5: (3 pb, aum) repetir 6 vezes [30]
Rnd 6: 2 pb, aum, (4 pb, aum) repita 5 vezes, 2 pb [36] 
Rnd 7 - 8: pb em todos os 36 pt [36]
Continue trabalhando em rodadas fechadas.
Rnd 9: pb em todos os 36 pt, pbx no primeiro pt [36] 
Mude para o fio laranja claro.
Rnd 10: corr 1, pb em todos os 36 pt, pbx no primeiro pt 
[36]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar.

PUPILA (faça 2, comece com fio preto)

Trabalhe em rodadas fechadas.
Rnd 1: inicie 6 pb em um anel mágico, pbx no primeiro pt 
[6]
Rnd 2: corr 1, aum em todos os 6 pt, pbx no primeiro pt 
[12]
Mude para o fio azul claro.
Rnd 3: corr 1, (pb, aum) repetir 6 vezes, pbx no primeiro 
pt [18]   
Mude para o fio branco.
Rnd 4: corr 1, pb, aum, (2 pb, aum) repetir 5 vezes, pb, 
pbx no primeiro pt [24]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar.

SOBRANCELHA (faça 2, em fio laranja claro)

Rnd 1: inicie 6 pb em um anel mágico [6]
Rnd 2: aum em todos os 6 pt [12]
Rnd 3 - 17: pb em todos os 12 pt [12]
Encha esta parte da sobrancelha levemente (deve ser fácil 
de dobrar). Não encha as próximas rodadas.
Rnd 18 - 21: pb em todos os 12 pt [12]
Continue trabalhando em linhas.
Linha 22: pb em todos os 12 pt, corr 1, por sua vez [12]
Linha 23: 6 pb, corr 1, giro [6] Deixe os pontos restantes 
sem trabalhar.
Linha 24: pb em todos os 6 pt [6]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar.

CORPO (comece com o fio azul claro)

Rnd 1: inicie 4 pb em um anel mágico [4]
Rnd 2: (pb, aum) repetir 2 vezes [6]
Rnd 3: pb em todos os 6 pt [6]
Mude para o fio azul escuro.
Rnd 4: pbx no primeiro pt, 5 pb [6]
Rnd 5: (pb, aum) repita 3 vezes [9]
Rnd 6: pb em todos os 9 pt [9]
Mude para o fio azul claro.
Rnd 7: pbx no primeiro pt, 8 pb [9]
Rnd 8: (2 pb, aum) repetir 3 vezes [12]
Encha a ponta da cauda com um enchimento de fibras e 
continue a encher à medida que avança.
Rnd 9 - 10: pb em todos os 12 pt [12]
Mude para o fio azul escuro.
Rnd 11: pbx no primeiro pt, 11 pb [12]
Rnd 12: (3 pb, aum) repetir 3 vezes [15]
Rnd 13 - 14: pb em todos os 15 pt [15]
Mude para o fio azul claro.
Rnd 15: pbx no primeiro pt, 14 pb [15]
Rnd 16: (4 pb, aum) repetir 3 vezes [18]
Rnd 17 - 19: pb em todos os 18 pt [18]
Mude para o fio azul escuro.
Rnd 20: pbx no primeiro pt, 17 pb [18]
Rnd 21: (5 pb, aum) repetir 3 vezes [21]
Rnd 22 - 24: pb em todos os 21 pt [21]
Mude para o fio azul claro.
Rnd 25: pbx no primeiro pt, 20 pb [21]
Rnd 26: 7 pb, aum, 7 pb [28]
Rnd 27: 8 pb, aum, 4 pb, 2 aum, 4 pb, aum, 8 pb [32]
Rnd 28 - 29: pb em todos os 32 pt [32]
Rnd 30: 7 pb, (3 pb, aum) repita 4 vezes, 9 pb [36]
Mude para o fio azul escuro.
Rnd 31: pbx no primeiro pt, 25 pb [36]
Rnd 32: (5 pb, aum) repetir 6 vezes [42]
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Rnd 33 - 36: pb em todos os 42 pt [42]
Mude para o fio azul claro.
Rnd 37: pbx no primeiro pt, 41 pb [42]
Rnd 38 - 42: pb em todos os 42 pt [42]
Mude para o fio azul escuro.
Rnd 43: pbx no primeiro pt, 41 pb [42]
Rnd 44 - 46: pb em todos os 42 pt [42]
Rnd 47: (5 pb, dim) repetir 6 vezes [36]
Rnd 48: pb em todos os 36 pt [36]
Mude para o fio azul claro.
Rnd 49: pbx no primeiro pt, 25 pb [36]
Rnd 50: (4 pb, dim) repetir 6 vezes [30]
Mude para o fio laranja claro.
Rnd 51: pbx no primeiro pt, 29 pb [30]
Rnd 52: pb em todos os 30 pt [30]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para 
costurar.

PERNA (faça 4, em fio verde claro)

Comece fazendo 4 dedos. Eles são posteriormente unidos 
para criar o pé.
Rnd 1: inicie 6 pb em um anel mágico [6]
Rnd 2: aum em todos os 6 pt [12]
Rnd 3: pb em todos os 12 pt [12]
Rnd 4: dim 6 vezes [6]
Encha o dedo levemente com fibra.
Rnd 5: (pb, dim) repetir 2 vezes [4]
Aperte 3 dedos, deixando uma longa cauda para costurar 
os espaços entre os dedos mais tarde. Não prenda o último 
dedo do pé. Na próxima rodada, vamos nos juntar a todos 
os quatro dedos.
Rnd 6: 2 pb no quarto dedo do pé, 2 pb no terceiro dedo do 
pé, 2 pb no segundo dedo do pé, 4 pb no primeiro dedo do 
pé, pb nos restantes 2 pontos no segundo dedo do pé, pb 
nos restantes 2 pontos no terceiro dedo , pb no restante
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2 pt no quarto dedo do pé [16] (fotos 1-2)
Use as caudas de fio nos primeiros 3 dedos para 
costurar os buracos entre os dedos dos pés fechados.
Rnd 7: dim 8 vezes [8]
Rnd 8: pb em todos os 8 pt [8]
Encha o pé com fibra e continue a encher à medida 
que avança.
Rnd 9: (2 pb, d) im repetir 2 vezes [6]

Rnd 10 - 11: pb em todos os 6 pt [6]
Rnd 12: (pb, aum) repita 3 vezes [9]
Rnd 13: pb, BLO 3 pb, continuam em ambas as alças, pb, 3 
mpa, pb [9]
Não inclua as rodadas 14 a 16.
Rnd 14 - 15: 5 pb, 3 mpa, pb [9]
Rnd 16: pb, dobre a perna e o pb nos 3 laços da frente que 
restam na 13ª rodada, pule os 3 pontos seguintes da 15ª 
rodada,

1 2 3 4
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pb, 3 mpa, pb [9] (fotos 3-4)
Rnd 17: 2 pb, 2 aum, 3 pb, dim [10]
Rnd 18: 3 pb, 2 aum, 3 pb, dim [11]
Rnd 19 - 21: pb em todos os 11 pt [11]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar. Encha 
a segunda parte da perna, a partir do joelho.

PRIMEIRO APÊNDICE DORSAL (comece em amarelo) 
Rnd 1: inicie 6 pb em um anel mágico [6]
Rnd 2: aum em todos os 6 pt [12]
Rnd 3: (pb, aum) repetir 6 vezes [18]
Rnd 4 - 5: pb em todos os 18 pt [18]
Mude para o fio laranja claro.
Rnd 6: pbx no primeiro pt, pt de pico no próximo pt (fotos 
5-6), 2 pb, (pt de pico no próximo pt 2 rodadas abaixo, pb)
repita 3 vezes, pb, pt de pico no próximo pt, 3 pb, pt de pico
no próximo pt 2 rodadas abaixo, pb, pt de pico no próximo
pt [18]
Rnd 7 - 8: pb em todos os 18 pt [18]
Rnd 9: (pb, dim) repetir 6 vezes [12]
Mude para o fio laranja escuro.
Rnd 10: pbx em primeiro pt, pt de pico no próximo pt, pb,
pt de pico no próximo pt 2 rodadas abaixo, pb, pt de pico
no próximo pt, pb, pt de pico no próximo pt 2 rodadas
abaixo, pb, pt de pico no próximo pt 2 pb [12]
Rnd 11: pb em todos os 12 pt [12]

5 6

Encha levemente e continue enchendo a medida que avança. 
Rnd 12: 3 pb, dim 3 vezes, 3 pb [9]
Mude para o fio azul claro.
Rnd 13: pbx em primeiro pt, pt de pico no próximo pt, pb, pt 
de pico no próximo pt 2 rodadas abaixo, 2 pb, pt de pico no 
próximo pt, pb, pt de pico no próximo pt [9]
Rnd 14 - 18: pb em todos os 9 pt [9]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar.

SEGUNDO APÊNDICE DORSAL (comece em fio amarelo) 
Rnd 1 a 18: repetir as voltas 1-18 do primeiro apêndice dorsal.
Mude para o fio azul escuro.
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Rnd 19: pbx no primeiro pt, pt de pico no próximo pt, pb, pt 
de pico no próximo pt 2 rodadas abaixo, 2 pb, pt de pico no 
próximo pt, 2 pb [9]
Rnd 20 - 24: pb em todos os 9 pt [9]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar.

TERCEIRO APÊNDICE DORSAL (comece com fio amarelo) 
Rnd 1-24: repetir as rondas 1-24 do segundo apêndice dorsal. 
Mude para o fio azul claro.
Rnd 25: pbx no primeiro pt, ponto de pico no próximo pt, 2 
pb, ponto de pico no próximo pt, pb, ponto de pico no 
próximo pt 2 rodadas abaixo, pb, ponto de pico no próximo pt 
[9]
Rnd 26 - 30: pb em todos os 9 pt [9]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar.

QUARTO APÊNDICE DORSAL (comece com fio amarelo) 
Rnd 1 - 30: repetir as voltas 1-30 do terceiro apêndice dorsal.
Mude para o fio azul escuro.

Rnd 31: pbx em primeiro pt, pt de pico no próximo pt, pb, 
pt de pico no próximo pt 2 rodadas abaixo, pb, pt de pico 
no próximo pt, pb, pt de pico no próximo pt, pb [9]               
Rnd 32 - 36: pb em todos os 9 pt [9]
Prenda-se, deixando uma longa cauda para costurar.

   MONTAGEM
- Costure a cabeça no corpo.
- Encha os olhos com um enchimento de fibras e prenda-os
nos dois lados da cabeça, centrados no meio. A crista
superior dos olhos (onde você fez a mudança de cor) deve
ser entre as rodadas 4 e 5, a crista inferior deve estar entre as
rodadas 14 e 15. Certifique-se de que elas se espelham e
costurem (figura 7).
- Posicione as sobrancelhas ao redor dos olhos. As pontas
devem quase tocar na frente. Dobre as sobrancelhas ao redor
dos olhos e costure-as onde tocam a cabeça (mas não costure
o lado onde tocam os olhos) (fotos 8-9).
- Prenda as pupilas nos olhos, entre o anel mágico e

7 8 9

10 11 12
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a última rodada do olho feita em fio branco. Certifique-
se de que eles se espelham e costurem-nos (figura 10).

– Posicione as pernas em ambos os lados do corpo. Os
dedos das patas dianteiras devem estar voltados para a
frente, os dedos das patas traseiras devem estar voltados
para trás. As pernas da frente devem ser costuradas sobre
os círculos 42-45 do corpo,

patas traseiras nas rodadas 31-35 (contando a partir da 
ponta da cauda) (figura 11).

– Posicione os apêndices dorsais no meio das costas de Albert.
Cada anexo deve ser costurado no meio de uma faixa de cor
correspondente, ligeiramente inclinada em direção à cauda
(figura 12).


