
Mini Xale Sirppi 

 

O mini xale Sirppi é tricotado do pescoço para baixo e seu formato crescente é obtido através da 

técnica das carreiras curtas (short rows). Os dois Gráficos Lace são intercambiáveis, de modo que 

se pode mudar a ordem como preferir ou usar ambos. O arremate é feito em crochê.  

 

Informaçoes 

 
Agulhas sugeridas: 4 mm  - 5 mm 

  

Fio sugerido: fio espessura fingering ou light fingering  

 

Amostra: não é importante  

 

Fio: aprox. 350 metros 

 

Tamanho mostrado: pescoço para baixo (ponto mais alto) 35 cm, barra 130 cm  

 

O fio e o tamanho da agulha são apenas sugestões, a quantidade de fio pode variar conforme o fio e 

o tamanho da agulha escolhidos, como também da textura de seu ponto (é mais ou menos apertado).  

Mais denso o Gráfico Lace 2 precisa de mais fio do que o Gráfico Lace 1. Agulha de tamanho maior 

significa um xale maior e vice versa.  



Gráfico 

 meia (meia também no avesso) 

 meia (tricô no avesso) 

 laçada (tricô no avesso) 

 Laçada duas vezes (1 tricô, 1 meia no avesso) 

 
Mate simples Um ponto sem fazer, 1meia, na agulha direita  passe o ponto sem fazer 

sobre o meia (tricô no avesso) 

 2 juntos em meia (tricô no avesso) 

 
1 sem fazer, 2 juntos em meia, na agulha da direita passe o ponto se fazer sobre os 

próximo (tricô no avesso) 

 
cruzar dois pontos para a esquerda (tricô no avesso) 

 
cruzar dois pontos para a direita (tricô no avesso) 

 
laçada, no avesso fazer pontos dentro desta laçada (1 tricô,1meia,1 

tricô,1meia,1tricô,1meia,1tricô,1meia,1tricô,1meia)  

 

Aumento (M1) = aumente o ponto usando o fio entre os dois pontos da carreira anterior  

 

Laçar /carreiras curtas ou encurtadas (short rows)= passe um ponto sem fazer em tricô para a agulha 

da mão direita, traga o fio entre as duas agulhas para a frente do trabalho, e devolve o ponto sem 

fazer para agulha da mão esquerda (em inglês, wrap and turn) 

 

Tutorias para carreiras curtas/short rows: 

http://www.stitchdiva.com/custom.aspx?id=143  

http://www.cocoknits.com/info/tutorials/shortrows.html 

http://www.kaspaikka.fi/neulonta/tekniikka-ja-rakenne/lyhennetyt_kerrokset.html  

 

Atenção: Haverá dois pontos entre os aumentos (M1) e 2 pontos entre os pontos laçados. 

 

Instruções 

Coloque  118 pontos na agulha.  

Atenção: a indicação laçar não é laçada. Laçar significa passar o fio como explicado acima, para 

fazer a técnica da carreira curta (short row) 

Carr. 1, 2 e 3: meia 

Carr. 4: tricote 112 pontos em meias, 1 aumento, 3 meias, laçar, virar o trabalho  

Carr 5: tricote em meia 110 pontos, 1 aumento, 3 meias, laçar e virar o trabalho  

Carr. 6: 108 meias, 1 aumento, 3 meias, laçar, virar o trabalho  

Carreira 7 e todas as outras carreiras curtas (short rows) exceto a última carreira curta:  
Tricote dois pontos a mesmo do que na carreira anterior (= 106, 104, 102 pontos etc. até restarem 8 

pontos), 1 aumento, 3 meias, laçar, vire o trabalho  

Última carreira curta: 6 meias, 1 aumento, meia até o final da carreira, mas fique atenta aos 

pontos laçados nas carreiras curtas, insira a agulha na laçada e no ponto e tricote-os  juntos. Quando 

restar apenas um ponto na agulha da esquerda, faça 1 aumento e tricote em meia o último ponto da 

agulha  esquerda.    

 

Tricote a próxima carreira em meia, prestando atenção nos pontos laçados e insira a agulha na 

laçada e tricote, junto com o ponto laçado. Aumente 1 ponto antes do último ponto da carreira e faça 

http://www.stitchdiva.com/custom.aspx?id=143
http://www.cocoknits.com/info/tutorials/shortrows.html
http://www.kaspaikka.fi/neulonta/tekniikka-ja-rakenne/lyhennetyt_kerrokset.html


o último ponto em meia. Nesse momento haverá 174 pontos na agulha. 

  

Faça duas carreiras em meia e uma carreira em tricô, depois inicie a barra rendada ( lace edging).   

  

 

Barra rendada 
Faça três pontos em meia (= pontos de borda) no início e no final de todas as carreiras. Entre esses 

pontos de borda trabalho o Gráfico Lace Chart  1 e/ou  Lace Chart 2 no total de 6 vezes e depois o 

Gráfico 3 uma vez (= 3 pontos de bordda + 6 repetições do Gráfico 1 ou  2 + Gráfico 3+ 3 pontos 

de borda).  

 

Os Gráficos Lace Chart 1 e  Lace Chart 2 são intercambiáveis, de modo que você pode mudar a 

ordem como queira ou usar os dois.  

  

 

Acabamento 
Depois da carreira 38 use uma agulha de crochê de espessura adequada ao seu fio e arremate os 

pontos em crochê da seguinte forma:  

 

9 correntinhas, ponto baixo em 3 pontos juntos, * 9 correntinhas, ponto baixo com os próximos 3 

pontos juntos *  

repita *-*  até sobrarem apenas 3 pontos na agulha esquerda,  9 correntinhas, ponto baixo nos 

próximos 2 pontos juntos, 9 correntinhas, um ponto baixo no último ponto.  

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

 

Bom tricô! 

 
Grupo no Ralvery para minhas receitas: Fans of Lankakomero’s designs.  

 

Esta receita é apenas para uso pessoal e não pode ser reproduzida  para fins comerciais sem permissão. 

 

     * E-mail: lankakomero@netti.fi  *  Ravelry ID: Lankakomero * meu blog tricô: lankakomero.blogspot.com 

Tradução: Edna Aparecida da Silva  *Ravelry ID: tricosemcostura * 

http://www.ravelry.com/groups/fans-of-lankakomeros-designs
mailto:lankakomero@netti.fi
http://www.ravelry.com/people/Lankakomero
http://lankakomero.blogspot.com/
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