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Semana 9:  Borda - Parte 3 

 

Traduzido por Ana Morais Soares 
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Borda – Volta 9 (CP)   

Pbx no próximo pt e na corr2-esp do canto. 

Corr3 (conta como mpa + corr1-esp). Mpa no 

mesmo pt. Este será o seu primeiro canto. 

*Parpt em todos os 129 pts seguintes. (Mpa, 

corr1, mpa) na próxima corr2-esp.* 

Repita desde * até * mais 5 vezes, omitindo o 

último canto na última repetição. Una à 

segunda corr da corr3 inicial com 1 pbx. Corte o 

fio e remate as pontas. 

Total de pontos por lado: 131 pts – 2 mpa e 

129 parpt (não incluindo a corr1-esp do canto) 

Borda – Volta 10 (CC3) 

Introduza a CC3 fazendo 1 pb em pé em qualquer corr1-esp do canto. (Corr2, pb) na mesma corr1-

esp do canto. Este será o seu primeiro canto. 

*Salte os 2 primeiros pts, o primeiro dos quais está escondido. (3-pa bolha, corr3, 3-pa bolha) no pt 

seguinte. (Salte os próximos 2 pts, pb no pt seguinte, salte os próximos 2 pts. [3-pa bolha, corr3, 3-pa 

bolha] no pt seguinte) 21 vezes. Devem restar 2 pts antes da corr2-esp do canto. Salte os 2 últimos 

pts. (Pb, corr2, pb) na corr2-esp do canto seguinte.* 

Repita desde * até * mais 5 vezes, omitindo o último canto na última repetição. Una ao primeiro pb 

com 1 pbx. Corte o fio e remate as pontas. 

Total de pontos por lado: 23 pb, 44 3-pa bolha e 22 corr3-esp (não incluindo a corr2-esp do canto) 

Borda – Volta 11 (CC1) 

Insira a CC1 fazendo 1 pb em pé em qualquer corr2-esp do canto. Este será o seu primeiro pb do 

canto. Marque este pt com um MP para o identificar mais tarde! 

*(Pa, corr1) 4 vezes na corr3-esp seguinte. Pa na mesma corr3-esp para completar uma “concha”. 

(Pbrpt em torno do pb seguinte, certificando-se de que trabalha por baixo de TODOS os elos e não só 

nos do topo. [Pa, corr1] 4 vezes, na próxima corr3-esp. Pa na mesma corr3-esp para completar uma 

“concha”) 21 vezes. Pb na próxima corr2-esp do canto. Marque este pt com um MP.* 

Repita desde * até * mais 5 vezes, omitindo o último pb na última repetição. Una ao primeiro pb 

com 1 pbx. Corte o fio e remate as pontas. 

Total de pontos por lado: 21 pbrpt e 22 “conchas”, cada uma contendo 5 pa e 4 corr1-esp (não 

incluindo o pb do canto. 

Não retire os MPs até completar a Volta 13 da borda! 
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Borda – Volta 12 (CC5) 

Nesta volta só irá trabalhar nas corr1-esp. Ignore todos os outros pts. Prepare-se para uma volta 

demorada! Citando um filme, esta é a volta mais aborrecida ‘no mundo da terra’. Ah, e esta volta 

irá ondular!! 

Insira a CC5 fazendo 1 pbx na primeira corr1-esp de qualquer lado. (Corr1, mpa) na mesma corr1-

esp. ([Mpa, corr1, pbx, corr1, mpa] na próxima corr1-esp) 2 vezes. (Mpa, corr1, pbx) na última corr1-

esp da Concha. 

*(Pbx, corr1, mpa) na primeira corr1-esp da Concha seguinte. ([Mpa, corr1, pbx, corr1, mpa] na 

próxima corr1-esp) 2 vezes. (Mpa, corr1, pbx) na última corr1-esp da Concha.* 

Repita de * até * até ter trabalhado em todas as Conchas de toda a volta. Ignore os MPs colocados 

na volta anterior e não os retire ainda! Una com 1 pbx na corr1-esp seguinte, a qual já contém o 

pbx inicial. Corte o fio e remate as pontas. 

Contagem de pontos: 

• Total:  132 flores (22 flores por lado) 

• Por Flor:  4 pbx, 6 corr1-esp, 6 mpa 

Borda – Volta 13 (CP) 

Nesta volta irá trabalhar APENAS nos pts da Volta 11 da Borda. 

Insira a CP fazendo 1 padrpf em pé, em torno de qualquer um pb do canto, marcado, da Volta 11. 

(Corr1, padrpf) em torno do mesmo pt. Este será o seu primeiro canto. 

*Corr2, salte o próximo pa, parpt em torno do pa seguinte. Corr1, pbrpt em torno do próximo pa. 

Corr1, parpt em torno do pa seguinte. (Corr2, salte os próximos 3 pts, parpt em torno do próximo 

pa. Corr1, pbrpt em torno do pa seguinte. Corr1, parpt em torno do pa seguinte) 21 vezes. Deve 

sobrar 1 pa antes do próximo pb do canto, marcado, da Volta 11. Corr2, salte o último pa. (Padrpf, 

corr1, padrpf) em torno do pb do canto, marcado, seguinte.* 

Repita desde * até * mais 5 vezes, omitindo o último canto na última repetição. Una ao primeiro 

padrpf com 1 pbx.  

Agora pode remover os MPs. 😊 

Total de pontos por lado: 22 pbrps, 44 parpt, 2 padrpf, 44 corr1-esp e 23 corr2-esp (não incluindo a 

corr1-esp do canto)  


