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Semana 6/14
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Tornado possível por:
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Pontos

Dicas e truques

pt cadeia ponto cadeia

Se achares difícil seguir o número de carreiras

pt baixo ponto baixo

(por exemplo, que carreiras correspondem ao

meio pt meio ponto

separador) pega num fio de cor contrastante e

pt ponto

pesponta, horizontalmente nas carreiras do
topo e do fundo. Quando acabares, podes

Lãs
Ver a tabela de cores.

retirar o fio de cor contrastante.
Esta semana vamos acabar a parte em crochet
da parte central.
Para a semana iniciaremos o bordado da peça
central. Os números de carreiras a roxo indicam
o número de carreiras quando contas as
carreiras desde o início do trabalho.
Agulha: 4.5 mm (opcional 4.0 mm).
Amostra: 19 pt baixo e 19 carreiras = 10 cm.
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Esquema
Retira o marcador de pontos que colocaste na semana anterior. 1 pt cadeia, vira o trabalho.
Carreiras 1-56 59 pt baixo até ao final, 1 pt cadeia, vira o trabalho.
Carreira 57 59 pt baixo até ao final e colocar um marcador de ponto no último ponto.

Separador
Nota: É importante que contes as carreiras cuidadosamente, uma vez que vais bordar o grande
motivo central entre o separador da semana passada e o desta semana. Se não tens a certeza se
contaste bem as carreiras, podes fazer este separador na semana 8, após teres acabado de
bordar o motivo central.
O separador é feito nas carreiras 51-57 (carreiras 203-209). Pega na cor A e com uma agulha de
croché de 4.0 mm, se costumas fazer pontos pouco apertados. Se o trabalho começar a repuxar,
ou se o xaile começar a ficar côncavo nas extremidades, trabalha com uma agulha de croché
maior para fazeres o separador.
Carreira 1 separador Mantém a lã do lado do avesso do xaile. Enfia a agulha de croché da frente
para o avesso do xaile entre o 3.º e o 4.º pt da carreira 55. Puxa uma laçada, enfia a agulha
entre o 4.º e o 5.º pt da carreira 54, puxa uma laçada e puxa-a por entre a laçada da agulha
(fizeste 1 meio pt). Puxa uma laçada entre o 5.º e o 6.º pt da carreira 53, faz 1 meio pt, puxa uma
laçada entre o 6.º e o 7.º pt da carreira 52, faz 1 meio pt. Puxa uma laçada entre o 7.º e o 8.º pt
da carreira 51, faz 1 meio pt. Fizeste a primeira linha diagonal.
Puxa uma laçada entre o 8.º e o 9.º pt da carreira 52, faz 1 meio pt. Puxa uma laçada entre o 9.º
e o 10.º pt da carreira 53, faz 1 meio pt. Puxa uma laçada entre o 10.º e o 11.º pt da carreira 54,
faz 1 meio pt. Puxa uma laçada entre o 11.º e o 12.º pt da carreira 55, faz 1 meio pt, puxa uma
laçada entre o 12.º e o 13.º pt da carreira 56, faz 1 meio pt.
Continua a fazer as linhas diagonais de meio pt. Cada repetição consiste em 10 meios pontos, na
diagonal, 5 para cima e 5 para baixo. Acaba fazendo 1 meio pt sobre o 4.º pt baixo a contar do
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fim da carreira 53, ou seja, a tua última linha diagonal apenas tem 4 meio pt, em vez de 5 meio
pt. Corta as pontas.
Carreira 2 separador Puxa uma laçada entre o 3.º e o 4.º pt da carreira 52, faz 1 meio pt, puxa
uma laçada entre o 4.º e o 5.º pt da carreira 53, faz 1 meio pt, puxa uma laçada entre o 5.º e o
6.º pt da carreira 54, faz 1 meio pt (ou seja, sobre o meio pt da carreira 1 separador!), puxa uma
laçada entre o 6.º e o 7.º pt da carreira 55, faz 1 meio pt, puxa uma laçada entre o 7.º e o 8.º pt
da carreira 56, faz 1 meio pt.
Puxa uma laçada entre o 8.º e o 9.º pt da carreira 55, faz 1 meio pt. Puxa uma laçada entre o 9.º
e o 10.º pt da carreira 54, faz 1 meio pt. puxa uma laçada entre o 1.º e o 11.º pt da carreira 53, faz
1 meio pt (ou seja, sobre o meio pt da carreira 1 separador!). Puxa uma laçada entre o 11.º e o
12.º pt da carreira 52, faz 1 meio pt, puxa uma laçada entre o 12.º e o 13.º pt da carreira 51, faz 1
meio pt.
Continua a fazer linhas diagonais de meio pt. Cada repetição consiste em 10 meios pontos, na
diagonal, 5 para cima e 5 para baixo. Acaba fazendo 1 meio pt sobre o 4.º pt baixo a contar do
fim da carreira 55, ou seja, a tua última linha diagonal apenas tem 4 meio pt, em vez de 5 meio
pt. Corta as pontas.
Opcional, mas recomendado: Pega num fio de cor contrastante e pesponta entre a carreira 57
da semana passada e a carreira 1 desta semana (carreiras 152/153, o centro do motivo central), e
noutro fio de cor contrastante entre as carreiras 50/51 (carreiras 202/203) desta semana (o fim
da peça central).
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Tabela de cores
Lãs

Stone

Catona (25 gr)

washed
Abreviatura

SW

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Pastel

801

264

414

403

402

212

406

172

179

409

408

Jewel

802

258

130

411

401

412

391

128

400

396

394

Rainbow

803

115

281

208

280

205

146

201

282

114

222

Danish Mermaid

805

130

392

512

205

513

389

241

253

397

509

Diagrama de cores
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