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46cm

FIO

Regata Rosários 4 (100g/275m).
Cores 07 (cor base), 27, 30, 43, 45, 47, 92, 113: 1 novelo de cada.

AGULHAS

Crochet 3,5mm.

INSTRUÇÕES

Agulha de coser lã.

1. Quadrados (distribua as cores de modo a obter 25 combinações
diferentes)

PONTOS

Corr: corrente.

Corr1: o número à frente da abreviatura indica o número de
correntes feitas.
Pbx: ponto baixíssimo.

(ver imagem 5)

Pa: ponto alto.

Volta 2: (Cor A) fazer um pbx no primeiro espaço de corr1, para
transportar o fio. Nesse espaço fazer 1 puff (ver pontos usados).
*2 corr, 1 puff no espaço da corr1 seguinte.** Repetir desde * até
** omitindo o último puff. Fechar a volta com 1 pbx no topo do
primeiro puf. [12 puff, 12 corr2] (ver imagem 6)

4-Puff: ponto puff com 4 repetições (laçar, inserir a agulha no sítio
indicado, laçar, puxar a alça para cima até à altura de um ponto alto
normal) 4x. Ficará com 9 alças na agulha. Laçar e puxar por todas as
alças (é excepção o primeiro puff onde apenas terá 7 alças na agulha
porque não laça antes de inserir a agulha – foto 1). (ver imagens 1 a 4)

Volta 3: (Cor B) começar num espaço de corr2 qualquer. 2 pad, 2
corr, 2 pad (canto). *Saltar para o espaço de corr2 seguinte e fazer
3 pa. Saltar de novo para o espaço de corr2 seguinte e trabalhar 3
pa. 2 pad, 2 corr, 2 pad no espaço de corr2 seguinte.** Repetir de *
até ** mais três vezes, omitindo os pontos do último canto. Fechar
com um pbx no primeiro pad. [16 pad, 4 corr2, 24 pa] (ver imagem 7)

Pb: ponto baixo.

Mpa: meio ponto alto.
Pad: ponto alto duplo (duas laçadas na agulha, tirar por três vezes).
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Volta 1: (Cor A) num anel mágico levantar 4 corr (contam como
um pa e 1 corr), *1 pa, 1 corr.** Repetir de * até ** mais 10 vezes.
Fechar com um pbx na terceira corr das 4 iniciais. [12 pa, 12 corr1]
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Volta 4: (Cor C) começar no espaço de corr2 de um canto
qualquer. Trabalhar *2 pa, 2 corr, 2 pa (novo canto). Pa nos 10
pontos seguintes.** Repetir de * até ** mais três vezes. Fechar
com um pbx no primeiro pa. [56 pa, 4 corr2] (ver imagem 8)
Volta 5: (Cor Base) começar no espaço de corr2 de um canto
qualquer. Trabalhar *2 pb, 2 corr, 2 pb (novo canto). Pb nos 14
pontos seguintes.** Repetir de * até ** mais três vezes. Fechar
com um pbx no primeiro pb. [72 pb, 4 corr2] (ver imagem 9)
Nota: fazer 50 quadrados, repetindo, duas vezes, as 25
combinações diferentes (25 quadrados para a frente e 25 para
a parte de trás da almofada).
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2. União dos quadrados
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Os painéis terão 5x5 quadrados. (ver imagens 20 a 22)

Painel das costas da almofada
União horizontal: juntar dois quadrados, avesso com avesso, e
unir, usando a cor base. Começar com *1 pb no espaço de corr2
do canto, apanhando os dois quadrados. Continuando a apanhar
os pontos dos dois quadrados, trabalhar pb nos seguintes 18
pontos e 1 pb no espaço de corr2 do canto seguinte. 2 corr.**
Repetir de * até ** mais 4 vezes, omitindo as últimas 2 corr.
Terminar com 1 corr.

Rua das Grutas, 13 - Apartado 123 2485-059 Mira de Aire - Portugal
Tel. +351 244 447 300 Fax +351 244 447 309
info@rosarios4.com www.rosarios4.com

União vertical: repetir a união horizontal. As 2 corr que fizer
entre os quadrados ficam sobrepostas sobre as 2 corr da união
horizontal. (ver imagens 10 a 19)
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Painel da frente da almofada
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União horizontal: juntar dois quadrados, avesso com avesso,
e unir, usando a cor base. Começar com *1 pb no espaço de
corr2 do canto, apanhando os dois quadrados. Continuando
a apanhar os pontos dos dois quadrados, trabalhar pb nos
seguintes 18 pontos e 1 pb no espaço de corr2 do canto
seguinte. 2 corr.** Repetir de * até ** mais 4 vezes, omitindo as
últimas 2 corr. Terminar com 1 corr.
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União vertical: antes de começar cada carreira de união enfie no
fio 4 missangas. Proceda como na união horizontal, mas entre os
quadrados faça 1 corr, junte a missanga e faça nova corr para a
prender, mais 1 corr. As 3 corr com a missanga ficam sobrepostas
sobre as 2 corr da união horizontal. (ver imagens 23 a 28)
3. Voltas em torno dos painéis
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Volta 1: (use uma cor diferente da cor base) começar no espaço
de corr2 de um canto qualquer com 2 mpa, 2 corr, 2 mpa (novo
canto). *Trabalhar mpa em todos os restantes pontos até ao
próximo canto, fazendo 1 mpa em cada espaço de corr2 dos
quadrados e 1 mpa em cada linha de união dos quadrados. 2
mpa, 2 corr, 2 mpa no canto seguinte.** Repetir de * até ** mais 3
vezes, omitindo o último canto. [4 x (105 mpa, 2 corr nos cantos)]
Deve fazer esta carreira em cada painel. (ver imagens 29 a 31)
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Volta 2: com outra cor.

Passo 1: no painel da parte de trás da almofada trabalhar apenas
numa das arestas. Começar no espaço de corr2 de um canto
qualquer com 1 pb. Trabalhar 1 pb nos restantes 105 pontos.
Terminar com 1 pb no espaço de corr2 do canto seguinte. Cortar
o fio. [107 pb]
Esta será a terminação da aresta de abertura, no painel da parte
da trás da almofada. (ver imagens 32 a 33)
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Passo 2: junte os dois painéis, avesso com avesso. Vamos uni-los
deixando uma abertura para introduzir a almofada de enchimento.
Trabalhe sobre o painel da frente. Antes de começar enfie 16
missangas no fio.
Passo 3: (na direcção de cada união deve ir colocando uma
missanga) comece na aresta do painel da frente que coincide com a
aresta do painel da parte de trás da almofada, trabalhada no passo 1.
Na corr2 do canto, e apanhando os dois painéis, trabalhe 3 pb. Pb
nos 15 pontos seguintes, apanhando sempre os pontos dos dois
painéis. Pb nos pontos seguintes, apenas do painel da frente, até
faltarem 15 pontos para o fim da aresta. Pb nesses últimos 15
pontos apanhando os pontos de ambos os painéis. A partir de agora
trabalhe sempre unindo os pontos dos dois painéis. Nos cantos faça
3 pb e nas arestas faça 1 pb em cada ponto. Termine com um pbx
no primeiro pb do canto inicial, para fechar a volta.
[4 x (105 pb em cada aresta e 3 pb em cada canto)] (ver imagens 34 a 39)

4. Borlas
Em cada canto da capa da almofada aplicar uma pequena
borla decorativa.
Passo 1: junte um fio de cada uma das cores que usou na
almofada, excepto a cor base. Num cartão, com cerca de 12
cm de largura, enrole esse conjunto de fios dando duas voltas
ao cartão. Corte os fios. (ver imagem 42)
Passo 2: retire os fios do cartão com cuidado para não
desmanchar os elos. Corte um pedaço do fio da cor base com
cerca de 50cm e prenda-o em torno do bloco de fios que tirou do
cartão. Dê 2 nós bem apertados. (ver imagem 43)
Passo 3: enfie as duas pontas do fio da cor base numa agulha de
coser lãs. Com o painel da frente da almofada virado para cima, insira
a agulha, de baixo para cima, no pb central do canto da almofada.
(ver imagem 44)
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Volta 3: (com a cor base) trabalhe toda a volta no elo de trás dos
pontos. Comece no segundo pb de um qualquer canto, com 3 pb.
*Pb nos restantes pontos até chegar ao canto seguinte. 3 pb no
canto.** Repetir de * até ** omitindo o último canto. [4 x (3 pb em
cada canto e 107 pb em cada aresta)] (ver imagens 40 a 41)
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Passo 4: passe por dentro dos fios da cor base que estão em
torno do bloco de fios. (ver imagem 45)
Passo 5: passe a agulha novamente pelo pb central do canto da
almofada, desta vez de cima para baixo. (ver imagem 46)
Passo 6: separe os dois fios da cor base e remate um para cada
um dos lados do canto. (ver imagem 47)
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5. Botões
No avesso do painel da frente da almofada cosa 4 botões, sobre
a carreira de mpa e alinhados com a união dos quadrados.
(ver imagens 50 a 51)
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Passo 7: corte um fio, com a cor que usou na primeira volta em
torno de cada painel, com cerca de 60cm. Enrole-o várias vezes
em torno do bloco de fios e dê um nó pela frente da borla e dois
nós na parte de trás da mesma. Corte todos os fios para obter
o comprimento da borla que quiser. As minhas medem 6cm no
total. (ver imagens 48 e 49)
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Fotografias do passo a passo de Ana Morais Soares

REGATA

(100% Algodão)

Com um cartaz de mais de 100 cores, Regata é o fio ideal para
projectos coloridos em crochet - como esta almofada, onde as
cores quentes contrastam com os tons mais frescos, em perfeita
sintonia com as cores de um dia de Verão.

Cor 53

