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MATERIAIS: Fio Poema -  1 novelo 150 gr 
AGULHAS :  4,5 mm   
TENSÃO:  quadrado de 5 x 5 cm = 8 malhas x 14 carreiras 
  

PONTOS USADOS:  
- Ponto Mousse – Tricota-se todas as carreiras em meia  
- Ponto Meia - Carreira 1:   Tricotar todas as malhas em meia 
                          Carreira 2:    Tricotar todas as malhas em liga 
                          Repetir estas 2 carreiras.  
 

PONTO GLICÍNIA = * 1 Laç, P1m , 4m, passar a malha deslizada por cima das 4 malhas  
                                   meia * repetir de * a *. 
  

DIMINUIÇÃO:  
1MACV= passar 1 malha sem tricotar, 1 malha meia, acavalar a malha passada  
                 por cima da malha meia – 1 malha diminuída  
  

AUMENTO:  
MFT = tricotar 1 malha pela alça da frente e tricotá-la novamente pela alça de trás. 

 ABREVIATURAS:  
M= meia,  
L = liga;  
LAÇ = laçada;  
MACV= passar 1 malha sem tricotar, 1 malha meia, acavalhar a malha  
               passada por cima da malha meia;  
MFT=tricotar 1 malha pela alça da frente e tricotá-la novamente pela alça de trás;  
LD= lado do direito;  
LA= lado do avesso.  
P1M=passar 1 malha para a agulha da direita sem a tricotar 
 NOTA :   
Este xaile é tricotado em idas e voltas e a sua forma é a de um triângulo escaleno.  
Esta forma consegue-se devido ao facto de, nas carreiras pelo direito,  
fazer-se sempre 1 diminuição no princípio da carreira e, depois, 2 aumentos  
no fim da mesma carreira. 
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PRIMEIRA SEÇÃO: PONTO MOUSSE.  
MONTE 8 malhas e tricote 2 carreiras em meia.  
Carreira 1 (LD): 1M, MACV, M até às 2 malhas antes do fim, MFT, 1M;  
Carreira 2 (LA): 1M, MFT, M até ao fim;  
Carreira 3 (LD): Montar 2 novas malhas, rematar 3 malhas, M até às 2 malhas antes do 
fim, MFT, 1M  
Carreira 4 (LA): 1M, MFT, M até ao fim;  
Repetir as carreiras 1 – 4 até ter 102 malhas.  
  
SEGUNDA SEÇÃO: PONTO MEIA  
Carreira 1 (LD): 1M, MACV, M até às 2 malhas antes do fim, MFT, 1M.  
Carreira 2 (LA): 1M, MFT, L até ao fim.  
Carreira 3 (LD)): Montar 2 novas malhas, rematar 3 malhas, 1M ,tricotar o PONTO 
GLICÍNIA e repetir 20 vezes (restam 2 malhas antes do fim), MFT, 1M (se tiver mais do que  
2 malhas na agulha, tricotar essas malhas em meia).  
Carreira 4 (LA): 1M, MFT, L até ao fim;  
Carreira 5 (LD): 1M, MACV, M até às 2 malhas antes do fim, MFT, 1M;  
Carreira 6 (LA): 1M, MFT, L até ao fim;  
Carreira 7 (LD): Montar 2 novas malhas, rematar 3 malhas, 1M, tricotar o PONTO GLICÍNIA 
até às 2 malhas antes do fim, MFT, 1M.  
Repetir as carreiras 4 – 7 mais 25 vezes. 

ÚLTIMA SEÇÃO:  
Tricotar 6 carreiras em PONTO MOUSSE para que o xaile não se enrole.  
Nota: tricotar até ao fim do novelo.  

ACABAMENTO 
Cerzir as pontas, molhar o xaile, tirar a água sem torcer, esticar o xaile, pôr alfinetes  
para marcar as diagonais do xaile, deixar secar sobre um tapete ou uma toalha grande. 

Obrigada por ter escolhido este Modelo!  
Bom tricô! 

© Linda Allegra, 2017 
© Manta de Gato, 2017 
Todos os direitos reservados. Este modelo destina-se unicamente para fins pessoais  
e não pode ser vendido, usado para fins comerciais, nem traduzido, publicado  
ou partilhado em redes sociais sem conhecimento e devida autorização da designer 
sob pena imputável por Lei. 

Se estiver interssada em comprar as minhas joias e marcadores   
contacte-me para o e-mail: linda.allegra@gmail.com  

Happy knitting Linda Allegra 


