CH CSN 6833 L - Cachecol gola
verde e amarelo

Técnica:

Tricô

Marca:

Cisne

Tema:

Moda

CH CSN 6834 L- Gorro amarelo

Criação – Renata Veglione para Coats Corrente
Execução – Maria Lucia Andreu

Tamanho: único
CH CSN 6833 L - Cachecol gola verde e amarelo:
Material:
•
Fio Cisne D’Primera (nov. 40 g): 5 nov. na cor 0002 (mescla);
•
Ag. para tricô Corrente Milward nº 5;
•
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 118.
CH CSN 6834 L - Gorro amarelo
Material:
•
Fio Cisne D’Primera (nov. 40 g): 2 nov. na cor 00168 (amarelo),
1 nov. na cor 0002 (mescla);
•
Ag. para tricô Corrente Milward nº 4 ½ e nº 5 ½;
•
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 118.
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6ª carr.
5ª carr.
4ª carr.
3ª carr.
2ª carr.
1ª carr.

t.

rep. das carr.

CH CSN 6833 L - Cachecol gola verde e amarelolaç.
rep. dos p.

Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 17 p. X 18 carr. (medidos
sobre o p. fantasia).

Legenda
t.

rep. das carr.

Abreviaturas
e pontos empregados: p. – ponto(s), ag.
P. fantasia
– agulha(s), m. – meia, t. – tricô, carr. – carreira(s),
rep. –
6ª carr.
repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), j. – junto(s),
5ª carr.laç.
4ªm.,
carr.
– laçada, p. mate duplo – tire 1 p. sem fazer em
2 p. j.
em m., derrube o p. sem fazer sobre os 2 p. j..3ª carr.

170 cm

m.
laç.

2ª carr.
P. fantasia – Nº de p. múltiplo de 10 + 1 p.. Acompanhe
1ª carr.

mate duplo

o respectivo diagrama.

rep. dos p.
P. fantasia

Montagem e acabamento:
Una as extremidades.

rep. dos p.

t.
m.
laç.
mate duplo

170 cm
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p. fantasia

•

6ª carr.
5ª carr.
4ª carr.
3ª carr.
2ª carr.
1ª carr.

rep. das carr.

170p.cm
•
Na ag. monte 41 p. e trab. em
fantasia. A 170
cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez.

Legenda

p. fantasia

Execução:

Página 2 de 3

m.

mate duplo

CH CSN 6834 L - Gorro amarelo

Pompom – Acompanhe o respectivo esquema.
Execução:

mate duplo

Passo a passo do Pompom
1 - Recortar dois círculos de cartolina
no tamanho do pompom, e recortar
o círculo central.

rep. dos p.
2 - Pegar 4 fios juntos com 1 comprimento

P. fantasia

rep. dos p.

Legenda
6ª carr.
5ª carr.
4ª carr.
3ª carr.
2ª carr.
1ª carr.
p. fantasia
p. de barra 1/1

t.
m.

5 cm

23 cm

laç.
mate duplo

mais ou menos 200 cm. Colocar os 2
Passo a passo dode
Pompom
círculos juntos e enrolar o fio passando
por dentro do orifício central.

1 - Recortar dois círculos de cartolina
no tamanho do pompom, e recortar
o círculo central.

2 - Pegar 4 fios juntos com 1 comprimento
de mais ou menos 200 cm. Colocar os 2
3 -círculos
Cortar os
fios da
parte externa
do
juntos
e enrolar
o fio passando
pompom.
a tesoura
por
dentro Posicionando
do orifício central.
entre as 2 cartolinas.

21 cm

•
Com a cor amarela, na ag. nº 4 ½ monte 65
p. e trab. 5 cm em p. de barra 1/1 aumentando 6 p.
distribuídos uniformemente no decorrer da última carr..
Mude para as ag. nº 5 ½ e continue o trabalho em p.
fantasia. A 26 cm desde o início, trab. 2 p. j. em t. 35
vezes (total 36 p. na ag.), na carr. seguinte trab. 2 p. j. em
t. 18 vezes (total 18 p. na ag.), Passe o fio por dentro dos
p. e puxe para franzir. Arremate.

2ª carr.
1ª carr.

21 cm

P. fantasia – Nº de p. múltiplo de 10 + 1 p.. Acompanhe
o respectivo diagrama.

rep. das carr.

Abreviaturas e pontos empregados: p. – ponto(s), ag.
– agulha(s), m. – meia, t. – tricô, carr. – carreira(s), rep. –
repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), j. – junto(s), laç.
– laçada, p. de barra 1/1 – 1 m., 1 t., p. m. – direito em m.,
avesso em t., mate duplo – tire 1 p. sem fazer em m., 2 p.
j. em m., derrube o p. sem fazer sobre os 2 p. j..

Montagem e acabamento:
P. fantasia
Legenda
•
Feche a parte de trás.
6ª carr.
t.
carr. um pompom com 9 cm
•
Com o fio mesclado5ª faça
m.
4ª carr.
de diâmetro e pregue-o no 3ªtopo
carr. do gorro.
laç.

rep. das carr.

Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 15 p. X 22 carr. (medidos
sobre o p. fantasia com as ag. nº 5 ½).

p. fantasia
p. de barra 1/1
23 cm

5 cm
43- -Abrir
o pompom,
o centro,
Cortar
os fios da amarrar
parte externa
do
entre
os 2 moldes.
Rasgaraotesoura
molde
pompom.
Posicionando
e entre
apararasas2 pontas.
cartolinas.
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4 - Abrir o pompom, amarrar o centro,
entre os 2 moldes. Rasgar o molde
e aparar as pontas.
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