
Baby Dragon Scarf

O pequeno cachecol pode ser tricotado com quase todos os fios, mas os mesclados 
são perfeitos para essa receita.

Instruções

Tamanho mostrado: comprimento 140 cm (55’), largura 16 cm (6.5’), com 9 repetições do 
Gráfico2.

Amostra: não é importante

Fio sugerido: mesclado indicado para agulhas de 3,75 a 5.5mm (DK ou worsted weight)
 
Material: aproximadamente 142 m de fio.
   
Agulhas: 4.0 mm ou agulha adequada ao fio escolhido, mas não se esqueça de que uma agulha 
maior aumentará a quantidade necessária de fio. 

O tamanho da agulha e espessura do fio são apenas sugestões. 

Atenção! Os gráficos são lidos de baixo para cima, todas as carreiras são mostradas. Leia as 
carreiras impares da esquerda para a direita e as carreiras pares da direita para a esquerda.
Orientações sobre como colocar os pontos na agulha no método simples, o backward loop cast-on, 
podem ser encontradas, por exemplo, em 
http://www.knittingdaily.com/blogs/howto/archive/2008/05/15/backward-loop-cast-on.aspx



Gráfico

Meia

Laçada  

Tricô

Passe dois pontos juntos sem fazer, tricote o próximo em  meia,  passe os dois 
primeiros sobre o ponto tricotado em meia 
Mate simples (passe um sem fazer, 1 meia, passe o ponto sem fazer sobre o meia)

2 pontos juntos em meia 

Novo ponto usando o método simples (backward loop cast-on)
 

Coloque 41 pontos na agulha e inicie a primeira carreira do Gráfico 1. Depois do Gráfico 1 repita as 
carreiras 1-28 do Gráfico 2 até o que o cachecol esteja 3 a 4 cm menor do que o comprimento 
desejado. Então faça o Gráfico 3 e arremate os três pontos restantes. Corte o fio e esconda as pontas 
de fios nas extremidades.

Variação: Mama Dragon Scarf

Para um cachecol maior na largura e no comprimento, 
aproximadamente  140  cm,  será  necessário  cerca  de 
215  metros  de  fio.  Coloque  53  pontos  e  trabalhe 
seguindo os gráficos do Mama Dragon Scarf. 

Bom tricô e divirta-se!

Agradeço por escolher minha receita! Esta receita destina-se ao uso pessoal e não pode  ser  
reproduzida para fins comerciais sem permissão.
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