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Xale Equinócio de Primavera 

(Vernal Equinox Shawl de Lankakomero) 
  

PPIISSTTAA  33  

Pista 3  
 

Tricote as carreiras 61– 114. Os símbolos entre as linhas verticais são tricotados 7 vezes 

nas carreiras 61 – 110 e 120 vezes nas carreiras 111 – 114. Ao final da pista 03 haverá 

245 pontos na agulha.  

 

Variação: Tricote as carreiras 61 - 110 em malha de meia ((= tricotar todos os pontos do 

lado direito em meia e no avesso todos os pontos entre as borda em ponto tricô (lembre-

se de que os pontos de borda são feitos em meia no direito e no avesso) e as carreirass 

111 – 114 conforme o gráfico.  
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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!!! 

 


