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Xale Equinócio de Primavera 

 

(Vernal Equinox Shawl Surprise de Lankakomero) 
  

PPIISSTTAA    66  AA  EE  66BB  

  

Pista 6a 
 

Tricote as carreiras 189 – 210 uma vez (= 22 carreiras). Os símbolos entre as linhas 

verticais mais escuras devem ser repetidos 23 vezes. Ao final da Pista 6a, haverá 437 

pontos na agulha.  

 

Variação: Se você optou por omitir a pista 5, terá agora 245 pontos na agulha. Diminua 

2 pontos na carreira 189, e esses dois pontos excedentes devem ser diminuídos 

tricotando-se dois pontos juntos ao invés de  tricotar um ponto meia depois dos dois 

pontos de borda no início da carreira e antes dos dois pontos de borda no final da 

carreira. Continue seguindo o gráfico. Os símbolos entre as linhas verticais mais escuras 

serão tricotados 16 vezes oi invés de 23. Quando terminar a pista 06, haverá 311 pontos 

na agulha.  

 

 

Pista 6b 
 

Tricote as carreiras 211 – 220 uma vez (= 10 carreiras). Os símbolos entre as linhas 

verticais mais escuras são repetidos 23 vezes. (16 se você não omitiu a Pista 5). Observe 

que a carreira do avesso, a carreira 220, é mostrada no gráfico.  

 

 

Arremate em crochê:  

 

Use uma agulha de crochê adequada ao fio escolhido, no xale mostrado acima usei a de 

2 mm . 

 

Faça o arremate em crochê na carreira 221, como segue:  

 

(ponto baixo com 2 pontos juntos, 5 correntinhas) 2 vezes, ponto baixo em três pontos 

juntos,  5 correntinhas, ponto baixo em 2 pontos juntos, 5 correntinhas. 

 

* ponto baixo em 2 pontos juntos, 5 correntinhas, (ponto baixo em 3 pontos juntos, 5 

correntinhas) 3 vezes, (ponto baixo em 2 pontos juntos, 5 correntinhas) 2 vezes 2, ponto 

baixo em 3 pontos juntos, 5 correntinhas, (ponto baixo em dois pontos juntos, 5 vezes) 2 

vezes,  ponto baixo em 3 pontos juntos, 5 correntinhas,  ponto baixo em dois pontos 

juntos, 5 correntinhas * 
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repita  *-* até sobrarem 22 pontos na agulha esquerda e continue com as instruções 

abaxo até o final da carreira: 

 

ponto baixo em 2 pontos juntos, 5 correntinhas, (ponto baixo em 3 pontos juntos, 5 

correntinhas) 3 vezes, (ponto baixo em 2 pontos juntos, 5 correntinhas) 2 vezes, ponto 

baixo em 3 pontos juntos, 5 correntinhas, ponto baixo em 2 pontos juntos, 5 

correntinhas, ponto baixo em 2 pontos juntos.  

 

Arremate em tricô: 

 

Se preferir arrematar em tricô, faça uma carreira 221 a mais e então trico e de 3 a 5 

carreiras em cordões de tricô e arremate bem frouxo. 

 

Acabamento 

 
Corte e elimine pontas de fios, bloque ou passe a ferro o seu xale. 

Bom tricô! 
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Símbolos do Gráfico 
 

 Ponto de borda, meia (meia no avesso) 
 

 Meia (tricô no avesso) 

 Laçada (tricô no avesso) 

 Mate duplo [passe um ponto sem fazer, 2 juntos em meia, passe o ponto sem fazer 
sobre o ponto tricotado junto OU deslize dois pontos juntos sem fazer em meia, 1 meia, passe 

os dois juntos sobre o ponto tricotado] (tricô no avesso) 

 Mate simples [passe um ponto sem fazer, 1meia, passe o ponto sem fazer sobre o meia] 
(tricô no avesso)  

 2 pontos juntos em meia  (tricô no avesso) 
 

ch= correntinhas (crochê) 

sc = ponto baixo (crochê) 
 

 V   Ponto tricô duas vezes no mesmo ponto (frente e atrás) 

        Ponto tricô       

       

         5 correntinhas (crochê) 

2     ponto baixo 2 pontos juntos 

3     ponto baixo 3 pontos juntos 

 

Os gráficos devem ser lidos de baixo para cima, da direita para a esquerda, apenas as 

carreiras do lado direito são mostradas, exceto a carreira 220. Os pontos de borda no 

início e no fim de cada carreira são sempre feitos em ponto meia no direito e no avesso. 

Todos os pontos entre os pontos de borda são feitos em ponto tricô no avesso. Repita os 

pontos entre as linhas verticais como indicado no gráfico. Ignore os espaços em branco 

nos gráficos, eles são colocados apenas por razões técnicas.  

    

 

BOM TRICÔ!!! 

 


