Técnica:

Crochê

Marca:

Cisne

Tema:

Acessório

Tamanho: Único
Material:
Cisne Acalanto (nov. 100 g): 1 nov. na cor 00194 (cinza mesclado);
Materiais adicionais:
Ag.. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 3,5 mm,
Ag. Tapestry Corrente Milward nº 22.

Turbante cinza - (Cisne Acalanto)
CG CSN 2619
Criação – Jéssica Costa
Execução – Suzete Lemos para Coats Corrente
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Turbante cinza
Abreviaturas e pontos empregados:

13 cm

Carr. de união

Execução
Faixa: monte 20 corr. sem apertar e trab. no p. fantasia
por 52 cm. No final, dobre ao meio avesso com avesso,
suba uma corr. e feche os lados menores com a carr.
de união, formando um aro. Laço: monte 24 corr. sem
apertar e trab. no p. fantasia por 14 cm. No final, suba
1 corr., dobre ao meio avesso com avesso e una os
lados maiores com a carr. de união formando um tubo.
Acabamento: coloque o laço em volta da faixa na altura
da união, prenda as extremidades com p. à mão, vire a
união para o avesso e prenda o laço com p. à mão na
faixa. cordão acompanhado o diagrama 2 (B), os p., de
rep., e o molde para fazer acompanhando o esquema de
medidas, para fazer os aum., e dim., necessárias. Faça a
outra manga igual.

13 cm

ag. – agulha; arrem. – arremate; carr. – carreira; corr, –
correntinha; p. – ponto; p.b. – ponto baixo; p.bx. – ponto
baixíssimo; trab. – trabalhe.

crochê e o fio Cisne Strass na cor vermelho terra, faça
ao redor das cavas, decote e punhos 1 carr., de p.b.

24 cm

26 cm

Ponto fantasia
Chave de sinais
= p.bx.
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= corr.
= p.b.

Acabamento e montagem: com a ag. Tapestry nº 18 e o
fio Cisne Strass na cor vermelho terra unir frente e costas
costurando pelas laterais, feche os ombros. Feche as
mangas e costure ao redor das cavas. Com a ag., de
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