
Atenção! A quantidade de fio indicada nesta receita está de acordo com a
amostra e medidas indicadas, caso contrário você pode precisar de mais fio

Abreviações Utilizadas

Dúvidas?
Para algumas técnicas e
abreviações mais utilizadas,
você pode acessar o canal do
YouTube do Empório das Lãs .
Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code

Você pode me enviar uma mensagem em
cristina_sasaki@me.com

Publicado em Junho/2021

Revisado em:

LA = lado avesso do trabalho

LC = lado certo do trabalho

M = pto Meia

pm = coloque um marcador

próx = próximo

pto(s) = ponto(s)

rep = repetir

slm = passe o marcador

St St (em carrs)=Mno lado certo e T no
lado avesso

St St (em voltas)= todas as voltas emM

T = pto Tricô

#avulso: R$ 3,00

Conhecimentos necessários

É necessário ter o domínio dos pontos M,
T e utilização de agulhas circulares.

Eco Cowl
Compartilhe seu trabalho nas redes socias com a

#ecocowl

Siga-me no Instagram @cristina_sasaki

O que você vai precisar?

1 novelo de Eco da Coats Correntes
(100 grs/80 mts cada) na foto foi
utilizado a cor 233

1 agulha de tricô circular 8,00mm (US
11) de no máximo 50cm de
circunferência (pode ser utilizada uma
menor)

1 marcador de pontos

Tamanho Final da Peça

20 cm de altura e 56 cm de circun-
ferência aproximadamente

Amostra
8 ptos = 10 cm em St St usando a
agulha 8,00mm (US 11)

Uma gola circular, sem costuras, perfeita para a composição de
um"look" elegante e despojado. Tricotado empontos fáceis de executar, onde
tudo está explicado na receita, ou você pode acessar nossa página de vídeos.

Lembre-se que ao usar o fio indicado abaixo, o resultado sempre será mais
preciso.
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Notas
Émuito importante trabalhar na amostra
indicada para garantir o sucesso do tra-
balho.

Se a sua amostra tivermais ptos do que
o indicado, você deve aumentar o
número da agulha.

Se a sua amostra tiver menos ptos do
que o indicado você deve diminuir o
número da agulha.

Todas as abreviações utilizadas neste
material estão indicadas na contracapa.

Nossas receitas são revisadas exaustiva-
mentee trabalhamospara assegurar que
elas sejam publicadas sem erros, mas as
vezesnãopodemoscontrolar tudo,epor
isso pedimos desculpas.

Todas as erratas identificadas estãopub-
licadas em www.emporiodaslas.com.br/
errata.

As instruções indicadas entre [ ] devem
ser repetidas conforme indicado na se-
quência.

As instruções são indicadasparaomenor
tamanho, e para os demais tamanhos,
quando for o caso, estão informados en-
tre ( ). Quando somente uma indicação
for informada, esta se aplica para todos
os tamanhos.

Se a sua receita tivermais queum taman-
ho, recomendamos circular o tamanho
que você vai seguir antes de iniciar.

Respeite a ordem da confecção das
peças.

Cuidado com a sua receita! Ela não
poderá ser substituída gratuitamente
caso algum acidente aconteça.

Certifique-se que os tamanhos ofereci-
dos pela receita suprem suas necessi-
dades, não executamos adaptações via
e-mail ou redes sociais.

Conteúdo integral desta receita e do
design do tricô a que se referem estão
sujeitos a lei dos direitos autorais.

Ao adquirir esta receita você está
concordando em usa-la apenas para seu
uso pessoal.

Você não pode distribuir ou vender
eletronicamente ou fotocopiar esta
receita, ou mesmo vender os itens
produzidos usando as instruções desta
receita. Direitos autorais de Cris Sasaki©

Eco Cowl
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Como fazer
Com a agulha de tricô circular 8,00mm
(US 11) monte 53 ptos frouxamente.

Dica: tenha certeza que você montou 53
ptos, caso contrário o ponto não se
formará.

Feche o círculo tomando cuidado para
não torcer os pontos, coloque um
marcador para o início da volta.

Inicie com 1T, e então trabalhe
continuamente [4M, 2T] sem se
preocupar com o início da volta, que o
pto irá se formar. Trabalhe até deixar fio
suficiente para arrematar os ptos (cerca
de 2,5 mts serão suficientes.

Finalização

Arremate os fios e sua gola está pronta
para ser usada!

Eco Cowl


