
Atenção! A quantidade de fio indicada nesta receita está de acordo com a amostra e
medidas indicadas, caso contrário você pode precisar de mais fio

Conteúdo integral desta receita e do design do tricô a que se referem estão sujeitos a lei dos direitos autorais. Ao adquirir
esta receita você está concordando em usa-la apenas para seu uso pessoal. Você não pode distribuir ou vender

eletronicamente ou fotocopiar esta receita, ou mesmo vender os itens produzidos usando as instruções desta receita.
Direitos autorais de Empório das Lãs©

Carrs = carreiras
LA = lado avesso do trabalho
LC = lado certo do trabalho
M = pto Meia
pm = coloque ummarcador
próx = próximo
pto(s) = ponto(s)
psso = derrube o pto sem fazer, sobre o útimo
rep = repetir
slm = passe o marcador
St St (em carrs) = M no lado certo e T no lado
avesso
St St (em voltas) = todas as voltas emM
T = pto Tricô
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Abreviações Utilizadas

Dúvidas?
Você pode assistir aos nossos vídeos em nosso canal no YouTube das principais abreviações
aqui utilizadas.

Você também pode nos enviar uma mensagem no endereço duvidas@emporiodaslas.com.br

Nós iremos retornar assim que possível.

Fun Cowl

O que você vai precisar?
1novelodeSidneydaLanafil (50grs/105mtscada)
nascoresazulclaro804(A),1novelocinzaclaro806
(B) e 1 novelo cinza escuro 822 (C)
1 agulha de tricô circular 4,50mm de 60cm (o
cordão nãopode sermais comprido), ou diâmetro
para obter a amostra;
Marcador de pontos (argolinhas fechadas)
Contador de carrs e agulha de costurar

Tamanho Final da Peça

Tamanho único
60 cm de circunferência por 27 cm de altura

Amostra

24 ptos e 25 carrs = 10 cm², em St St Jacquard
usando agulha 4,50mm.

Grau de Dificuldade

Fácil! Uma gola tricotada circular (fechada),
assim não necessidade de costurar onde os
desenhos são obtidos com a troca de cores
durante uma mesma carreira
(conhecimento em Jacquard).



Notas
Se a sua amostra tivermaior número de ptos do
que o indicado, você deve aumentar o número
daagulha. Sea suaamostra tivermenornúmero
de ptos do que o indicado você deve diminuir o
número da agulha.

Todas as abreviações utilizadas neste material
estão indicadas na contracapa.

Nossas receitas são revisadas exaustivamente e
trabalhamos para assegurar que elas sejam
publicadas sem erros, mas as vezes não pode-
mos controlar tudo, e por isso pedimos descul-
pas.Todas as erratas identificadas estão publi-
cadas em www.emporiodaslas.com.br/errata.

As instruções indicadas entre [ ] devem ser
repetidas conforme indicado na sequência.

As instruções são indicadas para o menor
tamanho, e para os demais tamanhos, quando
for o caso, estão informados entre ( ). Quando
somente uma indicação for informada, esta se
aplica para todos os tamanhos.

Respeite a ordem da confecção das peças.

Gola
Comaagulha4,50mmeacorC,monte144ptos.
Feche o círculo tomando cuidado para não
torcer ospontos, e coloqueummarcadorparao
início da volta.
1ª volta em barra: [2M, 2T] rep até o fim.
Repetir a última volta mais 7 vezes (serão 8
voltas ao todo).
Trabalhe os 12 ptos da 1ª volta do quadro 12
vezes (144 ptos).
Continue trabalhando as voltas do quadro até
ter completado as 55 voltas.
Próx volta: [Trabalhe 2McomacorAe2Mcoma
cor C] repetir até o fim da volta.
Próx volta: [Trabalhe 2M com a cor A, traga o fio
de cor C para frente e trabalhe 2T e leve o fio de
cor C para trás] repetir até o fim da volta.
Repetir a última volta mais 5 vezes (serão 6
voltas ao todo).
Próx volta: [Trabalhe 2McomacorAe2Mcoma
cor C] repetir até o fim da volta.
Trabalhe as 2 próxs voltas emMsomente coma
cor A.
Arremate todos os pontos emM com a cor A.

Finalização
Arremate os fios. Bloque a peça conforme
medidas da capa.

Conteúdo integral desta receita e do design do tricô a que se referem estão sujeitos a lei dos direitos autorais. Ao adquirir
esta receita você está concordando em usa-la apenas para seu uso pessoal. Você não pode distribuir ou vender
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Notas do quadro

Leia todas as voltas da direita para a
esquerda emM.

Legenda

cor A

Cor B

Cor C


