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TEA CUP

35%
Merino Wool

CRIADO E TRICOTADO POR

MARIANA BIOUCAS

30%
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Xaile Minie
Minie Shawl
115 cm

Outono . Inverno
Autumn . Winter

33 cm

FIO

YARN

2 novelos Tea Cup Rosários 4 cor 17 (50g/300m).

2 balls of Rosários 4 Tea Cup yarn, colour 17 (50g/300m).

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de crochet 4 mm.
Agulha circular 3,5 mm, com cabo de 80 cm.

Circular needle 3,5 mm, with an 80 cm cable.

ACESSÓRIOS

NOTIONS

Agulha de torcido.

Cable needle.

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

Montagem provisória: com a agulha de crochet de 4 mm e o fio de
desperdício, fazer 30 correntes de crochet.

Provisional cast on: with the 4 mm crochet hook and the leftover
yarn, make 30 crochet chains.

Rematar a corrente e, na ponta final do fio, dar um nó para marcar
o final do cordão.

Bind off the chain and tie a knot to mark the end of the yarn.

Fio de desperdício de cor contrastante.
Marcadores de lã.
Agulha de tapeçaria.

Virar a corrente de crochet do lado do avesso e, com a agulha de
tricot de 3,5 mm e o fio do trabalho, levantar uma malha em cada
argola do cordão.
[27 malhas totais]
Trabalhar uma carreira em liga para estabelecer as malhas.
Continuar de acordo com os gráficos. NOTA: os gráficos A, B e C
são trabalhados em simultâneo; quando um dos gráficos terminar,
voltar à carr 1, continuando o(s) outro(s) na carr em que estava(m).
Tricotar o conjunto de gráficos A, B e C até repetir 32 vezes o gráfico B.
Levantar as malhas do corpo do xaile
Com o avesso virado para si colocar um marcador na agulha
direita (este marcador irá dividir as malhas que já se encontram na
agulha das malhas que irão ser levantadas para o corpo do xaile).
Levantar e tricotar em meia 113 malhas em cada um dos nós de
jarreteira, colocar o marcador (central), levantar mais 113 malhas.
[226 malhas totais]
Corpo do Xaile
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4 mm crochet hook.

Nota: ler explicação sobre carreiras encurtadas no final das
instruções para saber como trabalhar as carreiras encurtadas
“embrulhadas”.
PREPARAÇÃO
Carr 1 (LD): tricotar em M até 3 malhas depois do marcador
central, embrulhar e virar o trabalho.
Carr 2 (LA): tricotar em L até 3 malhas depois do marcador,
embrulhar e virar.
Carr 3: 6M; a próxima malha será a malha embrulhada feita na
carreira anterior. Tecer a malha embrulhada, 2M, embrulhar e virar
o trabalho.
Carr 4: 10L; a próxima malha será a malha embrulhada feita na
carreira anterior. Tecer a malha embrulhada, 2L, embrulhar e virar
o trabalho.
CORPO EM JERSEY
Carr 1 (LD): trabalhar em M ao longo da carreira até ao próximo
embrulho. Tecer o embrulho, 2M, embrulhar e virar o trabalho.

Leftover yarn (contrasting colour).
Wool markers.
Tapestry needle.

Turn the chain (WS), then lift one stitch in each ring of the yarn with
the 3,5 mm crochet needle and the work the yarn.
[27 stitches in total]
Purl 1 row to establish the stitches.
Continue according to the graphs. Graphs A, B and C should be
worked simultaneously; when one graph ends, start again on row
1 of that same graph; continue working the other(s) on the row you
were working.
Continue knitting until you have repeated graph B 32 times.
Shawl body
WS facing you, place marker on the right needle (this marker
will separate the stitches that are already on the needle from the
stitches that will be picked up from the shawl’s body).
Pick up and knit 113 stitches in each one of the garter knots, place
marker (central), pick up 113 stitches.
[226 total stiches]
Note: read the explanation about short rows at the end of the
instructions to learn how to work the “wrapped” short rows.
PREPARATION
Row 1 (RS): knit until 3 stitches after the central marker, wrap and
turn your work.
Row 2 (WS): purl until 3 stitches after the marker, wrap and turn.
Row 3: K6 - the next stitch will be a wrapped stitch made in the last
row. Knit the wrapped stitch, K2, wrap and turn.
Row 4: P10 - the next stitch will be a wrapped stitch made in the
last row. Work the wrapped stitch, P2, wrap and turn.
BODY – STOCKINETTE STITCH
Row 1 (RS): K until the next wrap; K the wrapped stitch, K2,
wrap and turn.
Row 2 (WS): P until the wrap; K the wrapped stitch, P2, wrap
and turn.
Repeat the rows 1 and 2 until you have 4 stitches on each side,
ending with a WS row.
Remove the central marker.

03 / 05

201
Outono . Inverno
Autumn . Winter

Carr 2 (LA): trabalhar em L até ao embrulho. Tecer o embrulho,
2L, embrulhar e virar.

Next row (RS): K until the wrap; K the wrapped stitch, K until the
left side marker (lace edging marker).

Repetir a carreira 1 e 2 anteriores até ter 4 malhas de cada lado
terminando com uma carreira do avesso.

Next Row (WS): P until the wrap, K the wrapped stitch, P until
the end.

Retirar o marcador central.

NECKBAND

Carreira seguinte (LD): trabalhar em M até ao embrulho, tecer
o embrulho, tricotar em M até ao marcador do lado esquerdo
(marcador da barra rendada).
Carreira seguinte (LA): trabalhar em L até ao embrulho. Tecer o
embrulho, tricotar em L até ao fim.
BARRA FINAL
Começar agora a trabalhar a primeira carreira do gráfico D.
Trabalhar as carreiras 1 a 9 do gráfico final sobre todas as malhas
do corpo (apenas até ao marcador que separa o corpo da barra).

Start working the first row of graph D.
Work rows 1 to 9 of this final graph over the stitches on the body
(only until marker that separates the body from the edging).
Now work the stitches that are after the marker. Remove the marker,
pick up and knit 4 stitches in the space where there are no stitches,
between the body of the shawl and the band of the shawl, knit until
the end of the row.
Pick up 4 stitches knit wise between the body and the band of the
shawl.

Iremos agora trabalhar as malhas que se encontram depois do
marcador.

Remove the provisional cast on and place the stitches onto the left
needle; knit these stitches.

Retirar o marcador, levantar e tricotar em M 4 malhas no espaço em
que não existem malhas, entre o corpo do xaile e a barra do xaile,
tricotar até ao final da carreira em M.

FINAL BIND OFF

Levantar em M 4 malhas entre o corpo e a barra do xaile.
Remover a montagem provisória (desmanchar a partir do nó que
se deu no fio), colocar as malhas na agulha esquerda, tricotar estas
malhas em M.
REMATE FINAL
Mudar as agulhas para um número acima da utilizada até agora
e rematar da seguinte forma: 2Mj por trás, colocar novamente a
malha na agulha esquerda, 2Mj por trás, repetir até não ter malhas.
Bloquear o xaile.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
carr: carreira
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
CARREIRAS ENCURTADAS (MÉTODO ALEMÃO):
Nas carreiras do direito: tricotar em meia até ao momento de
virar o trabalho, virar e passar a 1.ª malha sem tricotar (como
liga). Levar o fio por cima da agulha para a parte de trás do
trabalho e puxar - este movimento distorce a primeira malha,
transformando-a numa malha dupla (MD). Trazer o fio para a
frente, pelo meio das agulhas e tricotar em liga.

Switch to larger size needles and bind off: K2tog-tbl, place the
stitch on the left needle, K2tog-tbl, repeat until the end.
Block the shawl.

ABBREVIATIONS
K: knit
P: purl
RS: right side
WS: wrong side
K2tog-tbl: knit 2 together through the back loop.
GERMAN SHORT-ROWS:
On right side rows: knit to turning point; turn and slip the first
stitch purl wise with yarn in front, bring yarn over the needle to
the back of work and pull tight - this creates the double stitch
(DS).Bring yarn between needles to front of work to begin purling.
On wrong side rows: purl to turning point; turn and bring yarn
to front between needles, slip the first stitch purl wise; bring yarn
over the needle to the back of work and pull tight - this creates
the double stitch (DS); begin knitting. On following rows/rounds
work DS as single stitches, knitting or purling both legs of the
DS together.
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Nas carreiras do avesso: virar o trabalho e trazer o fio para a
frente por entre as agulhas. Passar a 1.ª malha sem tricotar
(como liga), levar o fio por cima da agulha para a parte de trás do
trabalho e puxar formando uma malha dupla (MD). Nas carreiras
seguintes, as malhas duplas são sempre tricotadas como uma
malha simples, tricotando as 2 perninhas da malha dupla juntas
em meia ou em liga.

TEA CUP

(35% Lã, 30% Acrílico, 35% Viscose, 35% Wool, 30% Acrylic, 35% Viscose)

Tea Cup é um fio fino, mas muito aconchegante. A sua textura
delicada torna-o na escolha perfeita para tricotar peças leves,
como este xaile, onde os pontos rendados ganham ainda mais
destaque graças aos matizados incríveis deste fio.
Tea Cup is a thin, but very snugly yarn. Its delicate texture makes it
the perfect choice for knitting lightweight pieces, such as this shawl,
where the lace stitches are enhanced owing to the incredible nuances
of this yarn.

Cor/Colour 07
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Esquema para destras
Chart for right-handed knitters
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Esquema para esquerdinas
Chart for left-handed knitters
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Tirar a primeira malha em meia sem fazer.
Slip 1 st as if to knit
Meia
Knit
Liga
Purl
Não existe.
Does not exist
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Laçada
Yarn over
Laçada
Yarn over
Fazer duas ligas juntas.
Purl 2 together
Fazer duas ligas juntas.
Purl 2 together
Liga
Purl
Meia
Knit
Torcido de 2 por 2 com inclinação à esquerda.
Cable with left slant: slide 2 sts onto the cable needle and hold it in front of the work, knit 2 sts, then knit 2 sts from cable needle.
Torcido de 2 por 2 com inclinação à direita.
Cable with right slant: slide 2 sts onto cable needle and hold it in the back of the work, knit 2 sts, then knit 2 sts from cable needle.
Tirar duas malhas juntas em meia sem fazer, fazer 3 malhas juntas em meia, passar as duas que não se trabalhou por cima da que resultou deste mate.
Slip 2 sts knit wise, K3tog, slip the 2 sts over the 3 sts knit together.
bo

Fazer uma meia, fazer outra meia, passar a primeira meia que se fez por cima da segunda.
K1, K1, pass the 2nd stitch over the 1st stitch.

Stitch after bind off
3
3

2

Colocar a agulha direita em meia nas 3 malhas da agulha esquerda, fazer a meia, não tirar as malhas da agulha esquerda, laçada, meia, tirar as malhas da agulha esquerda.
Insert right needle on 3 sts of the left needle, make 3 knit sts, K1, 1 yarn over, K1, slip these sts off left needle.

Fazer duas laçadas seguidas, quando for tricotar estas laçadas do avesso trabalhar uma laçada em liga e deixa cair a outra.
2 yarn overs; on next row (wrong side), purl 1 yo, slip the other yo off the needle.
O que estiver dentro da linha vermelha repetir.
Repeat diagram inside red line.
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NB: right-handed knitters will knit odd rows from right to left and even rows from left to right. Left-handed knitters will knit odd rows from left to right and even rows from right to left.

