
Growing Leaves Shawl

Growing Leaves Shawl (Xale Folhas Crescentes) é tricotado do pescoço para baixo  
seguindo o gráfico. O acabamento é feito em crochê, mas pode ser em tricô.

 

Informações

Tamanho da agulha e fio são apenas sugestões. Agulha de tamanho maior com fio mais fino 
aumenta o xale e vice versa.  A flexibilidade do fio escolhido influencia muito no tamanho final.
 
Agulhas: 4.5 – 5.5 mm ou outra de tamanho adequado ao fio escolhido. Recomenda-se o uso de 
agulhas de tamanho 1 – 2 mm maiores do que o sugerido para o fio. 
 Fio: fino (lace ou light fingering). O xale preto na foto foi tricotado com 80 gramas do fio Titan 
Wool Merinos Extra (1400 m/1531 yards = 100 g) usado duplo, com agulhas de 5.5 mm e 
finalizado com agulha de crochê de 2 mm.
Material: aprox. 560 m (1120 m se o usar fio duplo) com agulhas de 5.5 mm.  Observe que a 
quantidade de fio pode variar bastante, dependendo do fio e tamanho de agulha escolhido. 
Amostra: não é importante.
Tamanho mostrado: comprimento 33.5 85 cm, largura 200 cm
 
Você também poderá usar a agulha de crochê de tamanho adequado ao fio escolhido. 



 Símbolos dos Gráficos

Ponto de borda, meia (meia no avesso)

Meia (tricô no avesso)

 Meia torcido  [meia na laçada de trás] (tricô no avesso)

 Laçada (tricô no avesso)
Mate duplo [passe um ponto sem fazer, 2 juntos em meia, e na agulha direita passe o 
ponto sem fazer sobre os 2 juntos] (tricô no avesso)
Mate simples [passe um ponto sem fazer, 1 meia, e na agulha direita passe o ponto 
sem fazer o meia] (tricô no avesso)
2 juntos em meia (tricô no avesso)

7 correntinhas (crochê)

     Middle stitch: ponto central
     Edge stitches: pontos de borda

Atenção!   Os gráficos deve ser lidos de baixo para cima, da esquerda para a direita, apenas as 
carreiras do lado direito são mostradas. Os dois pontos de borda no começo e no final das carreiras 
são sempre tricotados em meia em ambos os lados, direito e avesso.  Todos os pontos entre os 
pontos de borda são feitos em ponto tricô nas carreiras (pares) do lado avesso. Ignore os espaços em 
branco no gráfico, eles são mostrados apenas por razões técnicas. O ponto central está indicado na 
cor cinza.

Instruções
Coloque 5 pontos na agulha e inicie a primeira carreira do Gráfico 1. Lembre-se de que apenas 
carreiras do lado direito são mostradas no gráfico. Faça as carreiras 15 – 20 por 5 vezes (= carreiras 
15 – 44).

Gráfico2: Faça as carreiras 45 – 58 uma vez. Repita os pontos entre as linhas verticais por 3 vezes.  

Gráfico 3: Faça as carreiras. 59 – 70 por 4 vezes (= carr. 59 – 106). Repita os pontos entre as linhas 
verticais por 4 vezes nas carreiras 59 – 70, 5 vezes nas carreiras. 71 – 82, 6 vezes nas carreiras 83 – 
94 e 7 vezes nas carreiras 95 – 106.

Gráfico 4: Faça as carreiras 107 – 132 uma vez. Repita os pontos entre as linhas verticais por 4 
vezes.

Gráfico 5: Faça as carreiras 133 – 154 uma vez. Repita os pontos entre as linhas verticais por 5 
vezes.

Depois da carr. 154 arremate os pontos em crochê como segue: 
Carr. 1: Ponto baixo em 2 pontos de borda juntos, 7 correntinhas, ponto baixo nos próximos 2 
pontos juntos .

*7 correntinhas, ponto baixo 5 pontos juntos, 7 correntinhas, ponto baixo 1 ponto, 7 correntinhas, 



ponto baixo 3 pontos juntos, 7 correntinhas, ponto baixo 1 ponto, * trabalhe as indicações entre *-* 
por 17 vezes, 7 correntinhas, ponto baixo 5 pontos juntos, 7 correntinhas, ponto baixo 3 pontos 
juntos,  (= ponto central e o ponto antes e depois dele). 

*7 correntinhas, ponto baixo 5 pontos juntos, 7 correntinhas, ponto baixo 1 ponto, 7 correntinhas, 
ponto baixo 3 pontos juntos, 7 correntinhas, ponto baixo 1 ponto, * trabalhe as indicações entre *-* 
por 17 vezes, 7 correntinhas, ponto baixo 5 pontos juntos, 7 correntinhas, ponto baixo 2 pontos 
juntos, 7 correntinhas, ponto baixo 2 pontos juntos. 
Carr.  2: vire, *7 correntinhas, ponto baixo no espaço de 7 correntinhas abaixo,* repita *-*  até o 
final da carreira. Esta carreira é opcional, que você pode omitir se quiser.
Corte o fio, elimine pontas de fio e bloque ou passe a ferro o seu xale.

Acabamento alternativo: Depois da carreira 154 trabalhe a carreira 155 seguindo o Gráfico e 
trabalhe em tricô todos os pontos entre os pontos de borda na carreira156. Arremate os pontos de 
modo bem folgado em tricô ou usando o arremate em ponto alto. 

Arremate em ponto alto:
Coloque a agulha de crochê dentro do primeiro ponto como se fosse fazer um ponto meia e enrole o 
fio em volta da agulha como se fosse fazer um ponto meia. Puxe o fio através do ponto. * Trabalhe 
o próximo ponto do mesmo modo, agora há dois pontos na agulha de crochê. Lace e puxe o fio 
através desses dois pontos. Repita a partir de *. Veja instruções em vídeo sobre o arremate em ponto 
alto: http://www.wonderhowto.com/how-to-double-crochet-bind-knitting-255178/ 

Bom tricô e divirta-se!

Obrigada 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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Gráfico 1                                                                                      Repita as carreiras  15-20 por 5 vezes(=carreiras 15-44)

Ponto central                      Pontos de borda
Gráfico 2, lado direito

Trabalhe os pontos entre as linhas verticais 3 vezes

Gráfico 2, lado esquerdo

Trabalhe os pontos entre as linhas verticais 3 vezes

       Gráfico 3, lado direito                  Repita as carreiras 59-70 por 4 vezes (=carreiras 59-106)
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Gráfico 3, lado esquerdo

Gráfico 4, lado direito

Gráfico 4, lado esquerdo

Gráfico 5, lado direito

Gráfico 5, lado esquerdo

Carreira 155
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