CG CSN 3427 – Manta cru e lilás espiral dupla face
Cisne MultiArte

Técnica:

Crochê

Marca:

Cisne

Tema:

Decoração

Tamanho: 120x120cm
Material:
Barbante Corrente (nov. de 671m), 2 novelos cru
Linha Cisne MultiArte (nov. de 170m), 8 novelos na cor 00109 (lilás)
Materiais adicionais:
Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 4mm
Ag. Tapestry Corrente Milward nº13

Criação: Lilian Kimura
Execução: Delba Farias para Coats Corrente
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Abreviaturas e pontos empregados:
Ag. – agulha, trab. – trabalhe, carr. – carreira, rep. – repita,
corr. – correntinha, p.bx. – ponto baixíssimo, p.b. – ponto
baixo, p.a. – ponto alto.
Execução
Square dupla face - use a ag. de crochê de 4mm e o
fio Cisne MultiArte na cor lilás, inicie o motivo fazendo o
anel mágico. 1ª carr.: 2 corr., com 1 p.a., *2 corr., 2 p.a.*,
rep. de *a* por mais 6 veze, 2 corr., deixe o fio a espera.
(OBS: não fechar a carr.). Prenda o fio cru no miolo do anel
mágico anterior, sobe com 5 corr., *1 p.a., 2 corr.* rep.,
de *a* por mais 6 vezes, deixe o fio a espera (OBS: para
prender os p.a., desta carr., introduzir a ag., no centro
do anel mágico saindo entre os 2 p. a., da carr., anterior).
Retorne a ag., para o fio MultiArte na cor lilás pela frente
do motivo e inicie a 3ª carr.: *3 p.a., 3 corr.*, rep., de *a*
por mais 7 vezes.. (OBS.; nesta carr., laçar os p.a., sobre os
p.a. da 1ª carr., de modo que as 2 corr., da 2ª carr., fiquem
posicionadas para o avesso do motivo). Retorne a ag.,
para o fio de barbante cru pela frente do trabalho e inicie
a 4ª carr.: *2 p.a., 2 corr.*, rep., de *a* por mais 7 vezes..
(OBS.; nesta carr., laçar os p.a., sobre os p.a. da 2ª carr., de
modo que as 3 corr., da 3ª carr., fiquem posicionadas para
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o avesso do motivo). Retorne a ag., para o fio MultiArte
na cor lilás pela frente do motivo e inicie a 5ª carr.: *4
p.a., 3 corr.*, rep., de *a* por mais 7 vezes.. (OBS.; nesta
carr., laçar os p.a., sobre os p.a. da 3ª carr., de modo que
as 2 corr., da 4ª carr., fiquem posicionadas para o avesso
do motivo), 1 p.bx., arremate o fio. Retorne a ag., para
o fio de barbante cru pela frente do trabalho e inicie a
6ª carr.: *3 p.a., 3 corr.*, rep., de *a* por mais 7 vezes..
(OBS.; nesta carr., laçar os p.a., sobre os p.a. da 4ª carr.,
de modo que as 3 corr., da 5ª carr., fiquem posicionadas
para o avesso do motivo), 1 p.bx., arremate o fio. Rep.,
este motivo por mais 99 vezes e reserve-os.
Entremeio - use a ag., de crochê de 4mm e o fio Cisne
MultiArte na cor lilás, inicie o motivo fazendo o anel
mágico. 1ª carr.: 4 corr., *1 p.a., 1 corr.*, rep., de *a* por
mais 7 vezes, 1 p.bx., para fechar a carr., arremate o
fio. Mude para o fio de barbante cru e inicie a 2ª carr.,
acompanhando o diagrama 2. Trab., em carr., circular e
feche a carr., com 1 p.bx. Rep., este motivo por mais 80
vezes e reserve-os.
Montagem: transpasse o fio de barbante na ag., de
tapeçaria e unir os squares dupla face e os entremeios
em p., de alinhavo. Observe o esquema de medidas para
fazer a união.
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