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Semana 12:  Borda – Parte 6 

 

Traduzido por Ana Morais Soares 
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Borda – Volta 22 (CC6) 

Insira a CC6 fazendo um pb em pé em qualquer 

uma das corr1-esp do canto marcadas. Remova 

o MP.  (Corr 2, pb) na mesma corr1-esp. Este 

será o seu primeiro canto. 

*Salte o primeiro pt (escondido). Pb nos 

próximos 15 pts. (Faça 1 mpa na corr1-esp 

seguinte da Volta 18 da Borda e salte a próxima 

corr1-esp da Volta 21 da Borda. Pb nos 11 pts 

seguintes) 10 vezes. Faça 1 mpa na corr1-esp 

seguinte da Volta 18 da Borda e salte a próxima 

corr1-esp da Volta 21 da Borda. Pb nos 15 pts 

seguintes. (Pb, corr2, pb) na corr1-esp do canto 

seguinte. Remova o MP. *   

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: 142 pb e 11 mpa – não incluindo as corr2-esp dos cantos 

Nota 

Se os pontos da Volta 17 da Borda parecerem um pouco “inchados” na direita (esquerda se for 

canhota) depois de fazer o mpa na Volta 18 da Borda, puxe a base de cada mpa para a direita 

(esquerda se for canhota) para que eles se posicionem melhor no centro da corr1-esp. 

Borda – Volta 23 (CC5) 

Insira a CC5 fazendo 1 mpa em pé em qualquer uma das corr2-esp do canto. (Corr1, mpa) na mesma 

corr2-esp. Este será o seu primeiro canto. 

*Mpa em cada um dos 153 pts seguintes.  Não salte o primeiro pt (escondido). (Mpa, corr1, mpa) na 

próxima corr2-esp do canto.* 

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

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

Total de pontos por lado: 155 mpa – não incluindo as corr1-esp dos cantos 

Borda – Volta 24 (CC1) 

Insira a CC1 fazendo um mpa em pé em qualquer uma das corr1-esp do canto. (Corr1, mpa) na 

mesma corr1-esp. Este será o seu primeiro canto. 

*Mparpt em cada um dos 155 pts seguintes. (Mpa, corr1, mpa) na próxima corr1-esp do canto.* 

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

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

Total de pontos por lado: 155 mparpt e 2 mpa – não incluindo as corr1-esp dos cantos 
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Borda – Volta 25 (CP) 

Insira a CP fazendo um mpa em pé em qualquer uma das corr1-esp do canto. (Corr1, mpa) na 
mesma corr1-esp. Este será o seu primeiro canto. 

*Mparpt em cada um dos 157 pts seguintes. (Mpa, corr1, mpa) na próxima corr1-esp do canto.* 

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

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

Total de pontos por lado: 157 mparpt e 2 mpa – não incluindo as corr1-esp dos cantos 

Adicionar o Botão e a Etiqueta 

Quando a sua manta estiver pronta, pode coser o Botão e a Etiqueta. 

Coloque o Botão no círculo do centro da manta, que se formou quando uniu os diamantes uns aos 

outros. Cosa-o a esse círculo, usando a CP. 

 

Coloque a Etiqueta sobre a Banksia Borda, próxima de um dos cantos e cosa. 

 


