
 

Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

Semana 10:  Borda - Parte 4 

 

Traduzido por Ana Morais Soares 
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Borda – Volta 14 (CP)   

Pbx na corr1-esp seguinte. Corr4 (conta como 1 

pa + corr1-esp), pa na mesma corr1-esp. Este 

será o seu primeiro canto. 

*Pa no pt seguinte. (Faça 3 pa na próxima 

corr2-esp. Pa na corr1-esp seguinte, corr1, pa 

na corr1-esp seguinte) 22 vezes. Faça 3 pa na 

última corr2-esp. Pa no último pt. (Pa, corr1, 

pa) na próxima corr1-esp do canto.*  

Repita desde * até * mais 5 vezes, omitindo o 

último canto na última repetição. Una à terceira 

corr da corr4 inicial com 1 pbx.  

Total de pontos por lado: 117 pa e 22 corr1-esp 

(não incluindo a corr1-esp do canto) 

Borda – Volta 15 (CP)   

Pbx na corr1-esp seguinte. Corr3 (conta como 1 mpa + corr1-esp), mpa na mesma corr1-esp. Este 

será o seu primeiro canto. 

*Salte o primeiro pt (escondido).  (Mpa nos 5 pts seguintes, map na próxima corr1-esp) 22 vezes. 

Mpa nos últimos 6 pts. (Mpa, corr1, map) na próxima corr1-esp do canto.* 

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: 140 mpa (não incluindo a corr1-esp do canto) 

Borda – Volta 16 (CC4)   

Nesta volta, os grupos de 5-pa devem cair no mpa da Volta 15, feito no último pa do grupo de 3-pa 

da Volta 14. 

Insira a CC4 fazendo 1 pb em pé na corr1-esp de qualquer um dos cantos. (Corr2, pb) na mesma 

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

*Salte o primeiro pt (escondido). (Pb nos próximos 7 pts. Salte os 2 pts seguintes, faça 5 pa no 

próximo pt, salte os 2 pts seguintes) 11 vezes. Pb nos últimos 7 pts. (Pb, corr2, pb) na próxima corr1-

esp do canto.* 

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: 86 pb e 55 pa (não incluindo a corr2-esp do canto) 
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Borda – Volta 17 (CC2)   

Insira a CC2 fazendo 1 pad em pé na corr2-esp de qualquer um dos cantos. (Corr1, pad) 4 vezes na 

mesma corr2-esp do canto. Esta concha será o seu primeiro canto. 

*Salte os primeiros 3 pts, o primeiro dos quais está escondido. (Pb no próximo pt. [Pb, corr3, pb] no 

pt seguinte. Pb no pt seguinte. Salte os próximos 2 pts, que devem ser os últimos 2 pb antes do 

próximo grupo de 5-dc. [Faça 2 pa no próximo pt] 2 vezes. [2 pad, corr1, 2 pad] no próximo pt. [Faça 

2 pa no próximo pt] 2 vezes. Salte os próximos 2 pts) 11 vezes. 

Pb no próximo pt. [Pb, corr3, pb] no pt seguinte. Pb no pt seguinte. Salte os 3 últimos pts. (Pad, 

corr1) 4 vezes na próxima corr2-esp do canto. Pad no mesmo pt para completar a concha.* 

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

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

Total de pontos por lado: 48 pb, 88 pa, 44 pad, 11 corr1-esp e 12 corr3-esp (não incluindo a concha 

do canto, a qual consiste em 5 pad e 4 corr1-esp) 

Borda – Volta 18 (CC6)   

Nesta volta irá marcar 24 pts com os MP (veja 

Notas Importantes, em baixo). Esta volta, 

também, irá ondular um pouco. 

Quando fizer um pbrpt em torno de (pb, corr3, 

pb), da volta anterior, insira a agulha de trás 

para a frente em torno do primeiro pb, depois 

insira a agulha da frente para trás em torno do 

segundo pb e termine o pbrpt como 

normalmente. Noutras palavras, irá fazer UM 

pbrpt em torno de DOIS pontos. 

Insira a CC6 fazendo um pbrpt em pé, em torno 

da vareta do primeiro pad da concha de 

qualquer um dos cantos, da volta anterior. 

(Corr1, pbrpt em torno do pad seguinte) 4 vezes. Este será o seu primeiro canto. 

*Corr2.  (Salte o próximo pb. Faça 1 pbrpt em torno de [pb, corr3, pb] da volta anterior. Corr1 e salte 

o pt seguinte. Pb nos próximos 6 pts. [Mpa, corr1, mpa] na corr1-esp seguinte. Pb nos próximos 6 

pts, o primeiro dos quais está escondido. Corr1) 11 vezes. Salte o próximo pt. Faça 1 pbrpt em torno 

do último [pb, corr3, pb] da volta anterior. Corr2 e salte o último pt. (Pbrpt em torno do próximo 

pad, corr1) 4 vezes. Pbrpt em torno do último pad.* 

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

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

 

Total de pontos por lado: 132 pb, 12 pbrpt, 22 mpa, 33 corr1-esp e 2 corr2-esp (não incluindo os pts 

do canto, que consistem em 5 pbrpt e 4 corr1-esp) 
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Notas Importantes 

Antes de continuar marque os seguintes pts/esp, em CADA lado, com 1 MP: 

• Encontre a primeira corr2-esp depois da concha do canto e coloque 1 MP na corr1-esp 

seguinte. 

• Salte o pb seguinte e coloque 1 MP no pb seguinte. 

• Encontre a última corr2-esp antes da concha do canto e coloque 1 MP na corr1-esp 

imediatamente antes daquela. 

• Coloque 1 MP no penúltimo pb antes desta corr1-esp. 

 

 

 


