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Mala Realces

Acessórios

DAMASCO

LISBOA

DESIGN

FLUFFY STITCHES
fluffystitches
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Mala Realces

Acessórios

40 cm

18 cm

13.5 cm

FIO

INSTRUÇÕES

1 novelo DAMASCO Rosários 4 (aprox. 60 g) cor 27 – fio A.

PAINEL FRENTE

1 novelo LISBOA Rosários 4 (aprox. 5 g) cor 31 – fio B.

AMOSTRA
19 pts e 14 carrs – 10 x 10 cm em ponto médio com agulha 3.5 mm.
23 pts – 10 cm em corrente (sem esticar) com agulha 3 mm.

AGULHAS
Agulha de crochet 3 e 3.5 mm.

ACESSÓRIOS
Agulha de coser lã, tesoura.

MEDIDAS
Largura: 13.5 cm
Altura: 18 cm
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Profundidade alças: 40 cm
Notas: O trabalho consiste de dois painéis unidos com pontos
baixíssimos. Ao dobrar o painel de trás para a frente obtemos a aba.
O fio usado para a construção é muito parecido com os realces do fio
principal, mas pode ser utilizada qualquer outra cor em alternativa.
A corr1 feita no início da volta não conta como um ponto.
3.ª malha significa a malha que fica abaixo da malha da frente no
ponto médio.
As alças podem ser tão curtas ou longas quanto se queira, mas há que
ter em conta que vão esticar com o peso da mala.

Com fio A e agulha 3.5 mm, fazer 36 corr.
Carr 1 [LD]: Mpa na 2.ª corr, 1 Mpa em cada corr até ao final. [35 pts]
Carr 2 [LA]: Corr1 e virar o trabalho, 1 Mpa na 3.ª malha de cada
Mpa até ao final. [35 pts]
Carr 3: Corr1 e virar o trabalho, Mpa na malha de trás de cada Mpa
até ao final. [35 pts]
Carr 4 – 18: Repetir Carrs 2 and 3.
Rematar.
PAINEL COSTAS
Com fio A e agulha 3.5 mm, fazer 48 corr.
Carr 1 [LD]: Mpa na 2.ª corr, 1 Mpa em cada corr até ao último pt,
2 Mpa no último pt. [49 pts]
Carr 2 [LA]: Corr2 e virar o trabalho, 2 Mpa na 3.ª malha do Mpa,1
Mpa na 3.ª malha de cada Mpa até ao final. [50 pts]
Carr 3: Corr1 e virar o trabalho, Mpa na malha de trás de cada Mpa
até ao último ponto, 2 Mpa no último pt. [51 pts]
Carr 4 – 8: Repetir Carrs 2 and 3.
Carr 9: Corr1 e virar o trabalho, 1 Mpa em cada corr até ao final.
[55 pts]
Carr 10: Corr1 e virar o trabalho, 1 Mpa na 3.ª malha de cada Mpa
até ao final. [55 pts]
Carr 11: Corr1 e virar o trabalho, 1 Mpa em cada corr até ao último
pt (não trabalhar o último pt). [54 pts]
Carr 12: Corr1 e virar o trabalho, não trabalhar o 1.º Mpa, 1 Mpa na
3.ª malha de cada Mpa até ao final. [53 pts]
Carr 13 – 18: Repetir Carrs 11 e 12.
Rematar.

CONSTRUÇÃO
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Colocar o painel da frente em cima do de trás de forma a que o
lado direito dos dois painéis fiquem virados para fora. Alinhar os
painéis como se mostra na Figura A. Começar no canto superior
direito do painel da frente como se mostra na Figura B. Com fio
B e agulha 3 mm, fazer Pbx nas malhas de trás dos pontos que
fazem o rebordo dos painéis para os fechar. Coser 3 lados.
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FIGURA A

FIGURA B
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Não rematar. Continuar a fazer Pbx ao longo do rebordo do painel
de trás como se mostra na Figura C. Quando chegar ao ponto
inicial, continuar a fazer Pbx ao longo do rebordo do painel da
frente como se mostra na Figura D. Ao chegar ao outro lado do
painel, fazer 185 corr. Unir com Pbx ao outro lado do painel. Fazer
185 corr e unir ao outro lado do painel com Pbx como se mostra
na Figura E.

FIGURA C
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ABREVIATURAS
corr: corrente

Acessórios

LA: lado do avesso
LD: lado do direito
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
pt/pts: ponto/pontos

FIGURA D

FIGURA E
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Rematar. Dobrar o painel de trás sobre o da frente e bloquear para
acertar a aba.

LISBOA Cor 31

(100% Algodão Mercerizado)

DAMASCO Cor 27

(70% Algodão, 30% Linho)

