
  

Tricô

Moda Outono / Inverno

Cisne

CH CSN 7359 -
Cachecol azul

Criação – Ateliê Coats Corrente 

Tamanho: 17 x 130 cm

Material:
Fio Cisne Hannover Pooling (nov. 100 g): 2 nov.
na cor 00656 (mesclas de azul com cinza);

Ag. para tricô Corrente Milward nº 6;

Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 113.
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CH CSN 7359 - Cachecol azul

Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 17 p. X 25 carr. (medi-
dos sobre o p. m.).

Abreviaturas e pontos empregados: p. – ponto(s), ag. 
– agulha(s), m. – meia, m. – meia,  t. – tricô, carr. – carrei-
ra(s), rep. – repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), p. 
m. – direito em m., avesso em t., cordão de t. – direito 
e avesso em t., p. de borda – em todas as carr., trab. o 
último p. em m. e tire o primeiro p. sem fazer em t..

Planned color pooling:

Trata-se da “troca planejada de cores” aproveitando a 
troca de cores de um fio mesclado para formar padrões. 
O que é necessário saber para executar esta técnica?

O fio precisa ser mesclado, degradê não serve, com 
trocas curtas de cor que sejam repetitivas e constantes. 
Para as trocas longas de cor é preciso usar pontos que 
consumam mais fio para formar o padrão.

Para iniciar, monte vários p. na ag., além da quantidade 
indicada para o trabalho. Quando chegar na cor indicada 
na “execução”, comece o trabalho mantendo a constân-
cia das alterações das cores.

Deve-se sempre manter a mesma quantidade de pontos 
de cada cor. Se mudar 1 ponto o padrão muda. 

Caso falte fio para completar a quantidade de pontos 
da sequência, desmanche um ou dois pontos e trabal-
he-os com um pouco mais de tensão.

Caso sobre fio da cor da sequência, desmanche um ou 
dois pontos e trabalhe-os com um pouco menos de 
tensão, se continuar sobrando fio, desmanche mais 
um ponto e assim sucessivamente até que a sequên-
cia esteja correta.

Execução:

Na ag. monte 33 p. e mais p. até a cor do fio mudar 
para branco, monte mais 6 p. e inicie o trabalho em 

cordões de t. trabalhando 1 p. de borda de cada lado. 
Comece com 7 p. na cor branca e trabalhe mantendo 
sempre a mesma quantidade de pontos em cada cor 
da sequência para formar o padrão, sendo a seguinte: 
20 p. em azul escuro, 17 p. em azul claro, 13 p. em cinza 
e 13 p. em branco. Após 6 carr. trab. os p. distribuídos 
da seguinte maneira: 1 p. de borda, 4 p. em cordão de 
t., 23 p. em p.m., 4 p. em cordão de t., 1 p. de borda. 
A 128 cm desde o início, trab. 6 carr. em t. como no 
início e arremate. 

Montagem e acabamento
Escondas as pontas dos fios com o auxílio da ag. Tapestry.


