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Técnica: Centopéia colorida (Cisne D’Primera)
BRA 545.12

Material:
•1 nov. Cisne D´Primera (nov. de 40 g) nas cores: Laranja (00334); Vermelho (00330); Pink (00381);
Roxo (00121); azul royal (00143); Azul turquesa (00736); Verde bandeira (00747); Verde limão (00745);
e 2 nov. nas cores: Amarelo (00168) e Cenoura (00332).
•EVA para formação das antenas.
•1 par de olhos.
•1 botão para o nariz.
•ag. para tricô Corrente Milward nº 4;
•ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 18;
•10 almofadinhas de tecido nas medidas indicadas no esquema;
Tensão do ponto: 10 X 10 cm = 17 p. X 22 carr. (medidos sobre o p. m.).
Abreviaturas e pontos empregados: p. - ponto(s), ag. - agulha(s), m. - meia, t. - tricô, carr. - carreira(s),
trab. - trabalhe, nov. - novelo(s), cordões de t.- (direito e avesso em m.), p. m. - (direito em m. e avesso em t.).
Execução - Corpo da centopeia: Trab. as almofadinhas do seguinte modo, com cada uma das cores monte
na ag. 48 p., trab. por 24 cm no p. m. e arremate todos os p. de uma só vez.
Antena: Corte o EVA seguindo as medidas do esquema e com a cor Cenoura (00332) monte na
ag. 18p. e trab. uma tira em cordões de tricô para forrar as antenas. Forre o EVA com o tricô e pregue na
cabeça seguindo o modelo.
Nariz: Cubra um botão em cordões de tricô na cor amarelo (00168) e pregue no meio da carinha.
Boca: Com a cor Cenoura (00332) monte 26 p. e trab. 3 carr. em t. e arremate. Aplique formando uma curva
no centro da carinha.
Perninhas: Com a cor Amarelo (00168) monte na ag. 5p. e trab. aproximadamente 50 cm no p.m. arremate.
Una as laterais formando um cordão .Trab. 9 cordões iguais.
Sapatinhos: Trab. 1 par em cada uma das cores , menos o Amarelo (00168). Monte 24 p. na ag. e trab. 6 carr.
em t..
7ª carr.; 9 t., 2 p. j. em m., 2 m., 2 p. j. em m., vire o trabalho e volte a 8ª carr. com 3 t., 2 p. j. em t..
Vire o trabalho e volte a 9ª carr. com 3 m., 2 p. j. em m.. Vire o trabalho e volte a 10ª carr. com 3 t.,
2 p. j. em t., vire o trabalho e volte a 11ª carr. com 3 m., 2 p. j. em m., vire o trabalho e volte a 12ª carr. com 3 t.,
2 p. j. em t.. Vire o trabalho e volte a 13ª carr. com 3 m., 2 p. j. em m.. Vire o trabalho e volte a 14ª carr. com 3 t.,
2 p. j. em t.. Vire o trabalho e volte a 16ª carr. com 3 m., 2 p. j. em m. e 5 t.. Trab. agora 10 carr. em t. sobre
os 14 p. da ag. e arremate todos os p. de uma só vez. Costure as laterais do sapatinho e vire metade do cano
dele para o lado de fora seguindo o modelo. Pregue nas extremidades das perninhas , seguindo a cor de cada
bola.
Montagem e acabamento - Una as laterais das peças de tricô com pequenos p.. Introduza as almofadinhas
de tecido em seu interior e com fio duplo feche as extremidades superior e inferior franzindo bem para dar
formato de bola. Una as almofadas formando a centopeia. Cole a boca, antenas , nariz e olhos.
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Antena

Sapatinho
5 cm

11 cm
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