Técnica:

Tricô

Marca:

Cisne

Tema:

Moda Outono/Inverno

Tamanho: único
Material:
Cisne Moonligth (nov. de 100 g) 9 nov. na cor marrom (03770);

Materiais adicionais:
Ag. para tricô Corrente Milward nº 10;
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº18;

Gorro e cachecol marrom
(Cisne Moonlight)
Criação e Execução: Maria de Lourdes Mareth
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Gorro e cachecol marrom
Execução do cachecol

10 X 10 cm = 9 p. X 11 carr. (medidos sobre o p. m.).

Na ag. monte 200 p. e trab. no p. fantasia, arrematando
nos 2 lados a cada 2 carr.; 18 vezes 8 p., 2 vezes 6 p., 3
vezes 4 p., 1 vez 3 p. e arremate os 2 p. finais.

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, p. m. – direito em m. e avesso em t..
P. fantasia (nº múltiplo de 4 p.):
1ª carr. e todas as carr. ímpares; em t..
2ª carr.; *(1 m., 1 t., 1 m.), todos no mesmo p. de base, 3
p. j. em m.*, rep. de *a* até o final da carr..
4ª carr.; *3 p. j. em m., no p. seguinte trab. (1 m., 1 t., 1 m.)
no mesmo p.*, rep. de *a* até o final da carr..

Gorro

26 cm

Tensão do ponto

Execução do gorro
Na ag. monte 48 p. e trab. 4 carr. no p. m.. Continue o
trabalho no p. fantasia, deixando o lado do p. m. para
o lado avesso do trabalho. A 16 cm desde o início,
arremate a cada 2 carr. 3 vezes 12 p. distribuídos
uniformemente no decorrer das carr. em t.. A 25 cm
desde o início, passe 1 fio pelos p. da ag. e amarre
bem firme para franzir o topo do gorro. Una as laterais
do gorro com pequenos p..

23 cm

Cachecol

6ª carr.; voltar na 2ª carr..

45 cm

195 cm
Copyright © 2014
Coats LATAM

coatscrafts.com.br

Página 2 de 2

