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Shawl « Soleil d’Hiver » 

Xaile « Sol de Inverno » 

by © Camille Coizy Delahaie 

Pegue a lã que quiser e tricote de acordo com as 

instruções do fabricante. Terá uma peça muito 

pessoal e adaptada ao seu gosto: divirta-se! 

Eu dou um número indicativo de repetições de 

cada padrão, mas que podem ser alterados com 

segurança, desde que respeite as proporções. Ex.: 

4 vezes aumenta, 7 vezes a parte direita, 4 vezes 

diminui (mais curto xaile); Ou mesmo: 6 vezes 

aumenta, 11 vezes a parte direita, 6 vezes 

diminui (xaile longo). 

Abreviaturas: 

V: volta ou carreira 

mar: marcador 

p/m: ponto/malha 

pM: passar uma malha, como meia , sem a fazer 

P: liga ou trico 

M: meia 

1A: 1 aumento que pode ser apanhando o fio entre as malhas e tricotar pela parte de 

trás. 

[…]: parte rendada 

(…) x….: tricotar as malhas ente (…) as vezes indicadas depois do x… . 

DMA: passar a malha, tricotar a próxima, passar a malha passada por cima da malha 

trabalhada (diminuição por malha acavalada)    

https://www.youtube.com/watch?v=4Wm5ER9cWI4                                                                  

laç: laçada  

2MJ: 2 malhas em meia juntas 

Ponto meia, ponto mousse 

http://www.tricotepastout.com/archives/2012/08/23/24950470.html 

 

http://www.ravelry.com/designers/camille-coizy-delahaie
https://www.youtube.com/watch?v=4Wm5ER9cWI4
http://www.tricotepastout.com/archives/2012/08/23/24950470.html


 

2 
 

Secção de aumentos 

As voltas ímpares são o direito e as voltas pares são o avesso. 

Montar 13 malhas na agulha. Tricotar 4 voltas de ponto mousse:  Na 1ª: 5M, mar, 1M, 

mar, 7M. 

Depois das primeiras 4 voltas: 

V1: (1M, 1L) x2, 1M, mar., tricotar em meia até ao marcador, 1A, mar, [3M, laç, 

DMA, laç, 2M]. 

V2: [pM, 5L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V3: (1M, 1L) x2, 1M, mar., tricotar em meia até ao marcador, mar, [4M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V4: [pM, 6L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V5: (1M, 1L) x2, 1M, mar., tricotar em meia até ao marcador, 1A, mar, [5M, laç, 

DMA, laç, 2M]. 

V6: [pM, 7L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V7: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, 1A, mar, [6M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V8: [pM, 8L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V9: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, 1A, mar, [7M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V10: [pM, 9L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V11: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [8M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V12: [pM, 10L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V13: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, 1A, mar, [9M, laç, 

DMA, laç, 2M]. 

V14: [pM, 11L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V15: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, 1A, mar, [10M, laç, 

DMA, laç, 2M]. 

V16: [Rematar 8 malhas em liga, 4L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, 

mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

Repetir 5 vezes este padrão e passar para a parte reta do xaile. 

 

Secção reta: 

V1: (direito): (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [3M, laç, 

DMA, laç, 2M]. 

V2: (avesso): [pM, 5L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 

1M. 
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V3: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [4M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V4: [pM, 6L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V5: (1M, 1L) x2, 1M, mar., tricotar em meia até ao marcador, mar, [5M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V6: [pM, 7L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V7: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [6M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V8: [pM, 8L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V9: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [7M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V10: [pM, 9L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V11: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [8M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V12: [pM, 10L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V13: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [9M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V14: [pM, 11L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V15: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [10M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V16: [Rematar 8 malhas em liga, 4L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, 

mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

Repetir 5 vezes este padrão e passar para a parte de diminuições do xaile. 

Secção de diminuições: 

V1: (1M, 1L) x2, 1M, mar., tricotar em meia até 2 malhas antes do marcador, 2Mj, 

mar, [3M, laç, DMA, laç, 2M]. 

V2: [pM, 5L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V3: (1M, 1L) x2, 1M, mar., tricotar em meia até ao marcador, mar, [4M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V4: [pM, 6L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V5: (1M, 1L) x2, 1M, mar., tricotar em meia até 2 malhas antes do marcador, 2Mj, 

mar, [5M, laç, DMA, laç, 2M]. 

V6: [pM, 7L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V7: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até 2 malhas antes do marcador, 2Mj, 

mar, [6M, laç, DMA, laç, 2M]. 

V8: [pM, 8L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 
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V9: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até 2 malhas antes do marcador, 2Mj, 

mar, [7M, laç, DMA, laç, 2M]. 

V10: [pM, 9L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V11: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até ao marcador, mar, [8M, laç, DMA, 

laç, 2M]. 

V12: [pM, 10L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V13: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até 2 malhas antes do marcador, 2Mj, 

mar, [9M, laç, DMA, laç, 2M]. 

V14: [pM, 11L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

V15: (1M, 1L) x2, 1M, mar, tricotar em meia até 2 malhas antes do marcador, 2Mj, 

mar, [10M, laç, DMA, laç, 2M]. 

V16: [Rematar 8 malhas em liga, 4L, 2M], mar, tricotar em liga até ao marcador, 

mar, (1M, 1L) 2x, 1M. 

Repetir 5 vezes este padrão. 

Depois da volta 16 da última repetição: 4 voltas de ponto mousse e rematar as 13 

malhas. 

Bloquear, rematar as pontas. Usar… oferecer… e fazer outro! 

http://lesaiguillesdecamille.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzido por Sílvia Silva  

https://sites.google.com/view/naterradasagulhas/ 

 

 

http://lesaiguillesdecamille.com/
https://sites.google.com/view/naterradasagulhas/

