RECEITA DO OCTO
(Receita original do projeto Dinamarquês – traduzido do inglês)

Gostaria de fazer a diferença e ajudar um bebê prematuro sentir-se seguro? Bastar pegar sua
agulha de crochê.
Os tentáculos do octo se assemelham ao cordão e lembra os bebês do tempo no útero. Os
octos recebidos no Hospital serão doados para famílias com bebês prematuros internados na
Maternidade Brasília e nos Hospitais Regionais do DF.

MATERIAIS:
- Gancho de crochê tamanho 3 ou 3,5 milímetros
- Fios de algodão (100% algodão apenas), algodão 8/4 ou 8/8 (a razão para mencionar mais
opções é que o aperto é individual e enfatizar que é perfeitamente possível usar sobras de fios.
Os OCTOS não têm de ser todos iguais, embora preferivelmente não maiores do que na
imagem abaixo e menor seria ótimo! )
- Enchimento: Enchimento de fibra de acrílica - tem de ser lavável a 60 graus Celsius
- Agulha de tapeçaria

Abreviaturas:
Sc - crochê simples
St - ponto
Sts - pontos
Ch - cadeia
Tg - juntos
Sl st - ponto de deslizamento
Hdc - meio crochê duplo
Dc - crochê duplo

Corpo: trabalhando em rondas contínuas:
1º: 6 sc em um loop mágico
2º: 2 sc em cada st (12 sts no total)
3º: 2 sc em cada outra st, 1 sc nas outras ms / pts (18 ms / pts no total)
4º: 2 sc em cada 3ª st, 1 sc em todas as outras ms / pts (24 ms / pts)
5º: 2 sc em cada 4 st, 1 sc em todas as outras ms / pts (30 ms / pts)
6º: 2 sc em cada 5 st, 1 sc em todos os outros pontos (36 ms / pts)
7º - 14º: 1 pb em cada m / p (36 ms / pts)
15º: * 1 sc no primeiro 4 st, sc tg 5º e 6º st * repetir 5 vezes (30 ms restantes)
16º - 17º: 1 pb em cada pt (30 pts)
18ª: * 1 pb em cada uma das 3 ms / pts p / p 4ª e 5ª p / p * repetir 5 vezes (24 ms / pts restantes)
19º - 20º: 1 pb em cada pt (24 ms / pts)
21º: * 1 pt nas primeiras 2 ms / pts 3ª e 4ª m / p * repetir 5 vezes (18 ms / pts restantes)
22º: 1 pb em cada pt (18 pts)
23º: * 1 pt nas primeiras 7 ms / pts 8ª e 9ª pt * repetir uma vez (sobra 16 ms / pts)
24º: 1 pb em cada pt (16 ms / pts)
25º: é aqui que os tentáculos começam: * 1 sc, cadeia 50, volta, 2 ou 3 sc em cada cadeia (49
Correntes), 1 sc na próxima st do corpo * repetir 7 vezes, fazendo 8 tentáculos. Terminar com
um pino, cortar fios e costurar no final. Os tentáculos não devem ter mais de 22 centímetros,
quando são maiores podem ser um risco de asfixia.

Inferior:
1º: 5 sc em um anel mágico
2º: 2 sc em cada ponto (10 pontos)
3º: 2 sc em cada outro ponto, 1 sc nos outros pontos (15 pontos) Fim com um sl st, fios
cortados e costurar nas extremidades.

Olhos:
Crochet em fio branco único, fazer 2 (ou bordar os olhos como você gosta)
1º: 4 sc em um loop mágico
2º: 2 sc em cada st (8 sts)
3º: 2 sc em cada outro st, 1 sc no outro (12 sts)
Terminar com um sl st, cortar fios e costurar nas extremidades. Bordar as pupilas com fio
preto.

Montagem do octo
Preencher o corpo e costurar o fundo. Costurar os olhos (ou bordá-los) e bordar uma boca
usando seus pontos preferidos.
Inspiração de acessórios
Flor / estrela roxas:
1º: ch 6, sl st na primeira st para fazer um anel
2º: ch 1, 10 sc no anel, sl st no primeiro sc para terminar rodada,
3º: ch 1, 1 sc na mesma st, * ch 3, pular 1 st, 1 sc na próxima st * repetir 4 vezes (a última
repetição termina com um sl st em vez de um sc) Agora deve haver 5 loops
4º: no primeiro circuito: ch 1, 1sc, 1 hdc, 1 dc, 1 hdc, 1 sc. Repita nos outros 4 loops, no
último loop terminar com sl st em vez de sc. Cortar o fio e costurar nas extremidades

Flor verde com 5 pétalas
1º: ch 6, sl st em primeira st para formar um anel
2º: ch 1, 10 sc no anel, sl st no primeiro sc para terminar round
3º: ch 1, 1sc no mesmo st, * ch 3, pular 1 st, 1 sc na próxima st * repetir 4 vezes (5 loops)

4º: * ch 3, (fio mais, gancho através do laço, fios mais, desenhar até a mesma altura que o ch
3, Fazer isso 4 vezes mais (10 loops no gancho), fio mais, puxe através de todos os loops no
gancho), ch 3, 1 sc in-próximo st * repetir para cada um dos 4 loops restantes, última repetir
última com sl st em vez de sc, apertar, cortar fios e costurar nas extremidades.

Chapéu:
1º: 5 sc em um anel mágico
2º: 2 sc em cada st (10 ms / pts)
3º: 2 sc em cada outro st, 1 sc no resto (15 st)
4º - 6º rodada: 1 sc em cada st (15 sts)
7º: 2 pb em cada tr (30 ms / pts) p / p no primeiro p, apertar, cortar o fio e costurar nas
extremidades
Preencha um poco o chapéu com o enchimento e costurá-lo no octo. Bordar o chapéu na sexta
rodada com um duplo fio de cordas em contraste de cor e fazer um arco. Costurar o arco
firmemente ao chapéu para segurá-lo firmemente.

Para mais inspiração, veja:
• http://enelefant.blogspot.dk/2013/03/sprutte-lir-med-opskrift-diy.html
Instruções para o anel mágico, veja
•https://www.youtube.com/watch?v=GEsPB3Rdkic&list=PLbHEcdQw1SaSBxhHhLhSMm8TyoqH8Hq
• http://www.garnstudio.com/lang/dk/video.php?id=98

Maiores informações no Brazil:
asoriano@materbrasilia.com.br

