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Manta e 2 almofadas coloridas

Criação:  Renata Veglione
correntecoats.com.br

Criação – Renata Veglione para  Coats Corrente 
Execução – Zuleica Sani 
Tamanho – Manta (70 x 90 cm), almofada listrada (40 x 40 cm)
 Material: 
• Linha Camila Fashion (nov. 500 m): 1 nov. em cada cor: 00012 
(coral), 00139 (azul royal), 01181 (vede pistache) e 00302 (ama-
relo), 2 nov. em cada cor:  00063 (pink), 01363 (roxo), 01089 
(azul turquesa) e 00187 (verde piscina);
• Ag. para tricô Corrente Milward nº 5;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 118;
• 2 almofadas quadradas medindo 40 x 40 cm.
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Tensão do ponto: : 10 x 10 cm = 18 p. X 30 carr. (medidos sobre cordões de t.).
 Abreviaturas e pontos empregados: p. – ponto(s), ag. – agulha(s), m. – meia, t. – tricô, carr. – carreira(s), rep. – repita, trab. 
– trabalhe, nov. – novelo(s), cordão de t. – direito e avesso em t..
Execução:
Todo o trabalho é feito usando 2 fios na mesma cor juntos.
• Manta – Com a linha coral, na ag. monte 125 p. e trab. em cordões de t.. Mude a cor da linha com uma carr. em m. no direi-
to a cada 34 carr. na seguinte sequência: coral, pink, roxo, azul royal, azul turquesa, verde piscina, verde pistache e amarelo. 
Arremate todos os p. de uma só vez.
• Almofadas – Com a linha pink, na ag. monte 72 p. e trab. em cordões de t.. A 40 cm desde o início, mude para a linha roxa 
com 1 carr. em m. no direito. A 80 cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez. Trab. outra almofada igual com as 
cores azul turquesa e verde piscina
.

Montagem e acabamento:
• Para a almofada pink e roxa, dobre a mesma cor ao meio para trás e una as laterais. Coloque a almofada dentro e feche o 
meio.
• Trab. igual a almofada verde e azul.
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Manta e 2 almofadas coloridas
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