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Acesta este un pattern simplu, pentru o caracatiță uni (într-o singură culoare), cu ajutorul căruia poți începe 
să lucrezi caracatițe pentru prematuri fără a-ți face griji în legătură cu dimensiunile finale, care garantăm că 
se vor încadra în cele prevăzute de regulament! Dacă vei respecta tensiunea de lucru și firul indicat, vei 
obține caracatițe de dimensiuni mici - a mea are, spre exemplu, 16.5 cm în circumferință (5.25 cm 
diametru) și aproximativ 6.5 cm înălțime. Tentaculele, ca de obicei, 18 cm în extensie maximă. Pentru a 
avea succes, singura condiție este să pui în aplicare toate tehnicile și trucurile indicate în secțiunea de 
tips&tricks de pe blog!

Câteva detalii tehnice:

Croșetă: 2 mm
Fir: Catania Originals
Tehnici utilizate:
- yarn under (yu), yarn over (yo)
- lucru în spirală
- atașare piesă de fund prin croșetare
- închidere invizibilă a lucrului
- descreștere invizibilă (invisible decrease)
Termeni: pentru a vă putea descurca și cu alte patternuri pe viitor, vă las aici descrierea în limbile engleză 
și română a câtorva termeni specifici croșetatului, de care aveți nevoie pentru a putea citi și înțelege 
instrucțiunile de mai jos:
- magic ring (mr): cerc magic (cm)
- chain (ch): ochi de lanț (ol)
- single crochet (sc): picioruș mic (pm)
- front loop (fl): bucla din față (bf)
- back loop (bl): bucla din spate (bs)
- single crochet 2 together (sc2tog): descreștere

Instrucțiuni (Rx – rândul x; la sfârșitul fiecărui rând aveți în paranteză numărul de ochiuri pe care ar trebui 
să le aveți pe respectivul rând):

1. Piesa de fund
Tehnica YU.

R1: într-un cm, lucrați 6 pm (6)
R2: 2 pm în fiecare din cele 6 pm de pe R1 (12)
R3: (1 pm în primul pm, 2 pm în următorul pm)x6 (18)
R4: (câte 1 pm în primele 2 pm, 2 pm în cel de-al treilea pm)x6 (24) Tăiați ața și închideți folosind tehnica 
închiderii invizibile.

2. Corpul



Tehnica YU.

R1: într-un cm, lucrați 6 pm (6) (creșterea) R2: 2 pm în fiecare din cele 6 pm de pe R1 (12) R3: (1 pm în 
primul pm, 2 pm în următorul pm)x6 (18) R4: (câte 1 pm în primele 2 pm, 2 pm în cel de-al treilea pm)x6 
(24)
R5: (câte 1 pm în primele 3 pm, 2 pm în cel de-al patrulea pm)x6 (30)
R6: (câte 1 pm în primele 4 pm, 2 pm în cel de-al cincilea pm)x6 (36)
R7: (câte 1 pm în primele 5 pm, 2 pm în cel de-al șaselea pm)x6 (42)

R8-R16 (9 rânduri): câte 1 pm în fiecare pm (42)

(descreșterea)
R17: (câte 1 pm în primele 5 pm, descreștere - 1 singur pm lucrat prin bf a următoarelor două pm)x6 (36)
R18-19: câte 1 pm în fiecare pm (36)
R20: (câte 1 pm în primele 4 pm, descreștere)x6 (30)
R21-22: câte 1 pm în fiecare pm (30)
R23: (câte 1 pm în primele 3 pm, descreștere)x6 (24)
R24-25: câte 1 pm în fiecare pm (24)

3. Atașarea piesei de fund

Aceasta se face prin executarea unor pm prin ambele piese – corp+piesă de fund. În total, vor fi executate 
24 pm pentru a închide corpul. Înainte de închiderea completă, puteți completa cu umplutură în zona de 
închidere.

4. Tentacule
Tehnica YO.

În continuare, vom realiza tentaculele astfel: 1 pm în următorul pm, apoi
Primul tentacul: 50 ol, întorcându-ne de-a lungul lanțului, începem în cel de-al doilea ol de lângă croșetă și 
executăm câte două pm în fiecare ol (98 pm).
(Executăm apoi câte 1 pm în fiecare din următoarele 3 pm, apoi din nou 50 de ol, pe care ne întoarcem și 
executăm câte 2 pm în fiecare ol, începând cu al doilea ol de lângă croșetă)x7
Executăm câte 1 pm în următoarele 2 pm.

Tăiem ața și încheiem lucrul folosind tehnica închiderii invisibile (pașii 1-6). Tragem ața prin interiorul 
corpului, apoi tăiem excesul.

ȘI GATA! FELICITĂRI! Ai finalizat o caracatiță cu 8 tentacule, ce poartă tocmai din acest motiv numele 
Octopus în limba engleză! Un prematur se va bucura cât de curând de ea dacă alegi să o donezi în cadrul 
proiectului Octopus România – Caracatițe, prietenii prematurilor!

Linkuri utile: 

- Grupul facebook a voluntarilor: https://www.facebook.com/groups/651206478384256/

- Pagina de facebook a proiectului: https://www.facebook.com/octopusromania/



- Pagina web a proiectului: http://octopusromania.blogspot.ro/

Tehnica închiderii invizibile a lucrului



Tehnica atasării piesei de fund prin croșetare




