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Unicorn Mandala CAL – Abreviações Pt-BR 
Design original de AnnaVirkpanna e tradução de Nanie Hurley. 
 

pt - ponto 
p.bxmo – ponto baixíssimo 
corr – correntinha 
esp corr – espaço da correntinha 
ponto na alça de trás  
pb – ponto baixo 
mpa – meio ponto alto  

pa – ponto alto 
pad – ponto alto duplo 
pular 
ant – anterior  

pbrf – ponto baixo em relevo pela frente 
mparf – meio ponto alto em relevo pela frente  

parf – ponto alto em relevo pela frente * 
padrf – ponto alto duplo em relevo pela frente * 
pbrt – ponto baixo em relevo por trás 
mpart – meio ponto alto em relevo por trás *  
parp – ponto alto em relevo por trás  

4pafj – 4 pontos altos fechados juntos *  
3pafj – 3 pontos altos fechados juntos  
puff – ponto puff * 
pa cruzado *  

pic – picô * 
2padfjrf – 2 pontos altos duplos fechados juntos em relevo pela frente *  

pb de pé *  
pa de pé *  
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Pontos Especiais 
 
Ponto baixo de pé – Comece com um laço na agulha, coloque a agulha no ponto, uma laçada 
e tire uma alça, uma laçada e tire as duas alças da agulha. 
 

   
 

  
 
Ponto alto de pé – Comece com um laço na agulha, uma laçada, coloque a agulha no ponto, 
uma laçada e tire uma alça, uma laçada e tire duas alças, uma laçada e tire as duas últimas 
alças da agulha. 
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Ponto alto em relevo pela frente – parf 
Uma laçada, coloque a agulha de frente para trás, por volta do ponto e de trás para frente 
(segunda figura), uma laçada,  tire a alça do ponto, uma laçada, tire duas alças, uma laçada, 
tire todas as alças restantes. 
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Ponto alto duplo em relevo pela frente – padrf 
Duas laçadas, coloque a agulha de frente para trás, por volta do ponto e de trás para frente 
(segunda figura), uma laçada, tire a alça do ponto, uma laçada, tire duas alças, uma laçada, 
tire duas alças, uma laçada e tire as duas últimas alças da agulha. 
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Meio ponto alto em relevo por trás – mpart 
Uma laçada, coloque a agulha de trás para frente, por volta do ponto e de frente para trás 
novamente (segunda figura), uma laçada, tire a alça do ponto, uma laçada e tire todas as 
alças da agulha. 
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4 Pontos altos fechados juntos – 4pafj 
As figuras mostram 4pafj com um ponto alto de pé, no começo de uma carreira. Comece 
com um laço na agulha, *uma laçada, coloque a agulha no ponto, uma laçada e tire uma alça 
do ponto*, repita *-* mais 3 vezes. Agora você tem 4 pa meio finalizados na sua agulha 
(figura seis), uma laçada e tire todas as 5 alças. 
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Ponto puff – puff 
*Uma laçada, coloque a agulha no ponto, uma laçada e tire uma alça (tire uma alça do 
tamanhho da altura de um ponto alto)*, repita *-* até que você tenha 9 alças na agulha, 
uma laçada e tire todas as alças. Faça 1 correntinha para fechar o ponto puff. 
 

   
 
Ponto alto cruzado – pa cruzado 
*1pa, volte e faça 1pa no ponto anterior. Pule o primeiro pa e o primeiro ponto*, repita *.*. 
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Picô – pic 
3 corr, p.bxmo na primeira corr e na segunda corr paralela do pa feito (veja a primeira 
figura), puxe por ambos e você terá feito um picô. 
 

   
 
2 Pontos altos duplos fechados juntos em relevo pela frente – 2padfjrf 
Duas laçadas, coloque a agulha como mostrado na figura 1, puxe um laço pelo ponto, uma 
laçada e tire duas alças, uma laçada e tire duas alças.  
Duas laçadas, coloque a agulha como mostrado na figura 2, puxe um laço pelo ponto, uma 
laçada e tire duas alças, uma laçada e tire duas alças.  
Agora você tem 3 alças na agulha; uma laçada e tire todos as alças. 
 

   
 
<3 Anna 
 


