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Técnica: Gorro aviador tons de bege e marrom (Cisne D’ Primeira)
BRA 223.13

Criação – Coats Corrente
Execução – Andreas Janssen para Coats Corrente
Medidas – aprox. 58 cm de circunferência
Material
• Cisne D’Primeira (nov. 40 g): 2 nov. em cada uma das cores 00154 (caramelo) e 00804 (bege);
1 nov. na cor 00830 (marrom).
• Ag. de alumínio anodizado Corrente Milward de 4 mm.
• Faz Pompom da We Care About de 7 cm..
Abreviaturas e pontos utilizados
• ag. – agulha; arrem. - arrematar; carr. – carreira; corr. – correntinha; m.p.a. – meio ponto alto;
p.a. – ponto alto; m.p.a.f.f. – meio ponto alto feito no fio da frente; m.p.a.f.t. – meio ponto alto feito no
fio de trás; p.b. - ponto baixo; p.b.f.t. – fazer o p.b. no fio de trás do p. de base, formando um relevo no
direito da peça; p.a.p.t. – ponto alto em relevo feito por trás; p.a.p.t. – ponto alto em relevo feito pela
frente; p.bx. - ponto baixíssimo; trab. – trabalhar.
Execução
• Com o fio caramelo, montar 5 corr., fechar em círculo com 1 p.bx. e continuar em carr. circulares.
1ª carr.: 3 corr., 11 p.a. no anel. 2ª carr.: 2 m.p.a. em cada p. de base (= 24 p.). 3ª carr.: 30 m.p.a.f.t.
sendo que, nos aumentos, fazer 1 p. no fio da frente e um no fio de trás. 4ª carr.: 40 m.p.a.f.t. A
partir daqui, seguir no p. fantasia e trab. a quantidade de p. a seguir: 5ª carr.: 47 p.; 6ª carr.: 54 p.;
7ª carr.: 61 p.; 8ª e 9ª carr.: 69 p.; 10ª e 11ª carr.: 78 p.; 12ª e 13ª carr.: 85 p.; 14ª e 15ª carr.: 96
p.; 16ª e 17ª carr.: 110 p.; 18ª carr.: 110 p.b.f.t. Arrem.. Prender o fio marrom e trab. em marrom:
19ª à 22ª carr.: 110 p.b.f.t. e arrem.. Prender o fio bege e trab. 1 carr. de p.b., 1 carr. de m.p.a. e
depois seguir no p. barra 1/1 por 4 carr.. No final, subir 3 corr., fazer 14 p.bx. em direção a uma lateral e
trab. a lateral do gorro executando 18 p. barra 1/1 acompanhando o p. No final, subir 3 corr. e continuar
trab. em carr. de ida e volta, diminuindo 1 p. no começo de cada carr. 6 vezes e depois diminuir 1 p. de
cada lado 2 vezes; a partir daqui, para a alça do queixo, trab. 6 p.b. por 18 ou 20 carr., como preferir, e
arrem. Prender o fio no centro da parte de trás, e trab. a outra lateral em sentido contrário da primeira e,
no final da alça, prender com p.bx. na ponta da alça anterior.
• Pompom – com o Faz Pompom da We Care About de 7 cm, enrolar toda a volta deles com o fio bem
junto. Para deixar o pompom bem cheio, fazer mais uma camada. Inserir uma tesoura pontiaguda entre
os dois círculos e cortar os fios sem tirar os anéis. Afastar os anéis um pouco. Com um fio comprido duplo,
amarrar juntos os fios entre os dois aneis, bem apertado. Tirar os anéis e prender os pompons na peça.
Se necessário, aparar ligeiramente os fios deixando o pompom bem regular. Para fazer pompons bicolores
ou tricolores, basta trabalhar camadas com a cor desejada.
Dica: ao executar o gorro, vá acompanhando a medida desejada durante o trabalho.
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