
Laylock 5 MODELOS BÁSICOS DE XALE
CircularQuadrado Triangular Forma de

Coração

CARR. 1: ✽1M, laç, rep. 
a partir de ✽ até o 
último ponto, 1M.
CARR. 2: toda em Meia
CARR. 3: (1M, laç) duas 
vezes, coloque o 
marcador, (1M, laç) 
duas vezes, 1M.
CARR. 4: toda em Meia
CARR.5: 1M, laç, meia 
até o marcador, laç, 
passe o marcador, 1M, 
laç, meia até o último 
ponto, laç, 1M.

Rep. CARR. 4 & 5 até o 
comprimento desejado.

CARR. 1: ✽1M, laç, rep. 
a partir de ✽ até o 
último ponto, 1M.
CARR. 2: toda em Meia.
Rep. CARR. 1 e 2 mais 
uma vez.
CARR. 5: (1M, laç) duas 
vezes, 2M, laç, coloque 
marcador, 1M, laç, 2M,
(laç, 1M) duas vezes.
CARR. 6: toda em Meia.
CARR.7: (1M, laç) duas 
vezes, meia até o 
marcador, laç, passe o 
marcador, 1M, laç, meia 
até o último ponto, (lça, 
1M) duas vezes.

Rep. CARR. 6-7 até o 
comprimento desejado.

4 aumentos todas 
carreiras ímpares.

6 aumentos todas 
carreiras ímpares.

Semi-Circular

6 aumentos toda 
4ª carreira.

8 aumentos nas 
carreiras ímpares.

8 aumentos toda 
4ª carreira.

tricô
plano

CARR. 1: ✽1M, laç, rep. a 
partir de * até o último 
ponto, 1M.
CARR. 2: toda em Meia.
CARR. 3: 1M, laç, meia 
até o último ponto, laç, 
1M.
CARR. 4: toda em Meia.
CARR. 5: ✽(1M, laç) duas 
vezes, coloque marcador, 
rep. a partir de ✽ mais 
uma vez, (1M, laç) duas 
vezes, 1M.
CARR. 6, 7 & 8: toda em 
Meia.
CARR. 9: 1M, laç, ✽meia 
até o marcador, laç, 
passe o marcador,1M, 
laç, rep. a partir de ✽ 
mais uma vez, meia até o 
último ponto, laç, 1M.
Rep. CARR. 6-9 até o 
comprimento desejado.

CARR. 1: ✽ 1M, laç, 
rep. a partir de ✽ até o 
último ponto, 1M.
CARR. 2: toda em Meia
Rep. CARR. 1 e 2 mais 
uma vez.
CARR. 5: ✽ (1M, laç) 
duas vezes, coloque 
marcador, rep. a partir 
de ✽ mais duas vezes, 
(1M, laç) duas vezes, 
1M.
CARR. 6, 7 & 8: toda 
em Meia.
CARR. 9: 1M, laç ✽meia 
até o marcador, laç, 
passe o marcador, 1M, 
laç, rep. a partir de ✽ 
mais duas vezes.

Rep. CARR. 6 & 9 até o 
comprimento desejado.

CARR.1: ✽1M, laç, 
repetir a partir de ✽ até 
o último ponto, 1M.
CARR.2: toda em Meia.
Rep. CARR. 1 e 2 mais 
uma vez.
CARR. 5: ✽(1M, laç) 2x, 
coloque marcador, rep. 
a partir de ✽ 2x.
CARR.6: toda em Meia.
CARR.7: 1M, laç, ✽M 
até o marcador, laç, 
passe o marcador, 1M, 
laç, rep. a partir de ✽ 2 
vezes.

Rep. CARR. 6 & 7 até o 
comprimento desejado.

Coloque
03 pontos,
escolha 01

>
✦ Estes xales podem 
ser tricotados com 
qualquer fio.
 
✦ Qualquer padrão de 
pontos pode ser 
substituído por cordões 
de tricô.

✦ Qualquer aumento 
pode ser substituído 
por laçada.

✦ Blocagem aumentara 
o tamanho dos xales.

✂ Arremate bem folgado.  Derya Davenport - http://laylock.org

Translation by: Edna Aparecida da Silva - tricosemcostura@gmail.com
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