Cisne Fast Fur

100% Poliéster

Fast Fur
Versão animal print do clássico Cisne Fast com toque
aveludado e leveza. Seu
aspecto que lembra pele
de animais é perfeito para
acessórios. Disponível em 3
cores.
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Técnica:

Tricô

Marca:

Cisne

Tema:

Moda outono/ inverno

Tamanho: Único
Material:
•
Fio Cisne Fast Fur (nov. 100 g): 4 nov. na cor 00106 (preto/
cinza);
•
Ag. para tricô Corrente Milward nº 008;
•
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 116.

CH CSN 5698 L Cachecol e gorro pretos - Cisne Fast Fur

Criação – Renata Veglione para Coats Corrente
Execução – Zuleica Sani
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Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 10 p. X 15 carr. (medidos
sobre o p. m.).

Montagem e acabamento:
•

Una as laterais do gorro.

Abreviaturas e pontos empregados: p. – ponto(s), ag.
– agulha(s), m. – meia, t. – tricô, carr. – carreira(s), rep. –
repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), j. – junto(s), p. de
barra 1/1 – 1 m., 1 t., cordão de t. – direito e avesso em
t., p. m. – direito em m., avesso em t..
Execução:
•
Cachecol – Na ag. monte 20 p. e trab. 4 carr.
em t. (2 cordões de t.). Continue o trabalho da seguinte
maneira: 3 p. em cordões de t., 14 p. e p. m. e 3 p. em
cordões de t.. A 160 cm desde o início, trab. 4 carr. em t.
(2 cordões de t.) e arremate todos os p. de uma só vez.
•
Gorro – Na ag. monte 58 p. e trab. em p.
de barra 1/1. A 14 cm desde o início, arremate 19 p.
distribuídos uniformemente no decorrer da próxima
carr., trab. o avesso em t., arremate 19 p. distribuídos
uniformemente no decorrer da próxima carr., trab. o
avesso em t., arremate 10 p. distribuídos uniformemente
no decorrer da próxima carr., passe um fio por dentro de
todos os p. retirando-os da ag. e arrem..
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GORRO

20 cm

p. de barra
1/1
30 cm
CACHECOL
163 cm
p. m.
p. fantasia

25 cm
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