Técnica:

Crochê

Marca:

MultiArte

Tema:

Decoração

Tamanho: 100x136cm
Material:
Cisne Multiarte (nov. de 170m), 7 novelos na cor 00047 (bordô)
Materiais adicionais:
Barbante Corrente 4/6 (nov. de 671m), 1 novelo cru
Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 3mm
Ag. Tapestry Corrente Milward nº 16
Tesoura

CG CSN 4087– Manta quadrados patchwork
Cisne MultiArte

Criação: Lilian Kimura
Execução: Maria Aparecida Dourado 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, Square – diagrama 1,
Mini square – diagrama 2
Tensão do ponto: com rosa matizado, em p.a.d.: 8 p. x
4 carr. = aproximadamente 5 x 5 cm.
Execução:
Square – use a ag. de crochê de 3mm e o fio Cisne
MultiArte na cor bordô e inicie o motivo fazendo o anel
mágico. 1ª carr.: 3 corr., 2 p.a., *2 corr., 3 p.a.*, rep. de
*a* por mais 2 vezes, 2 corr., 1 p.bx. para fechar a carr.
da 2ª até a 16ª carr. continue seguindo o diagrama 1.
Da 1ª até a 4ª carr. trab. em carr circulares e feche cada
carr. com 1 p.bx. Da 5ª até a 16ª trab. em carr. de ida e
volta. Da 1ª até a 4ª carr. use o fio Cisne MultiArte na cor
bordô, da 5ª até a 16ª carr. use o fio de barbante cru.
Rep. este motivo por mais 34 vezes fazendo a troca dos
fios conforme indicação da escala de cores e esquema.
Reserve as peças.

Manta quadrados patchwork
Cisne MultiArte

o anel mágico. 1ª carr.: 3 corr., 2 p.a., *2 corr., 3 p.a.*,
rep. de *a* por mais 2 vezes, 2 corr., 1 p.bx. para fechar
a carr. 2ª carr. continue seguindo o diagrama 2. Trab.
em carr. circulares e feche cada carr. com 1 p.bx. Rep.
este motivo por mais 139 vezes fazendo a troca dos
fios conforme indicação da escala de cores e esquema.
Reserve as peças.

Escala de cor es:

Diagrama 1 - Square (1ª até a 4ª carr .)
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Use a ag. Tapestry nº16 e o fio Cisne MultiArte na cor
bordô faça a união dos mini squares nos 4 cantos do
squares em p. de alinhavo a mão. Observe a escala
de cores e o esquema. Faça esta união nos 4 cantos
de cada um dos squares. Após a união uni-los entre si
com p. de alinhavo a mão observando o esquema de
medidas. Finalize a peça com 3 carr. de p.b., na 1ª e 2ª
carr. use o fio Cisne MultiArte na cor bordô e na 3ª use
o fio de barbante cru. Trab. em carr. circulares e feche
cada carr. com 1 p.bx.
Diagrama 2 -

Diagrama 1 - Squar

Mini Square

Mini Square – use a ag. de crochê de 3mm e o fio
Cisne MultiArte na cor bordô e inicie o motivo fazendo
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