Unicorn Mandala CAL - Informações

Design original de AnnaVirkpanna e tradução de Nanie Hurley.
Eu usei o novelo Scheepjes Catona. Todas as medidas desta receita são para a minha
mandala feita com a minha tensão. Cada pessoa tem sua própria tensão, dependendo do
quão firme é o seu crochê. Por este motivo, não posso dizer exatamente a quantidade de fio
que será necessária para fazer sua mandala.
Novelo: Scheepjes Catona
Agulha de crochê: 3 mm
Tamanho: aprox. 72 cm

Esquema de Cores (na ordem em que aparecem na receita)
Sua Cor
520
519
106
385
173
238
403
172

Quantidade de novelos
1
2
2
1
1
1
1
1
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Bom saber
- Eu não direi qual cor usar em cada carreira. A única coisa a considerar é que tenho dois
novelos de cada uma das cores 106 e 519 e um novelo de cada uma das outras 6 cores.
Garanta que você utilize as cores que você tem dois novelos nas mesmas carreiras que eu.
- No final de algumas carreiras, você verá informações escritas em azul e itálico no meio de !!
- !!. Leia estas informações antes de começar a crochetar a carreira porque são detalhes que
poderão ajudar.
- Ao final de cada carreira (se necessário), eu especifico em qual ponto começar. Se você
usar o novelo Catona (novelo de uma cor só), por favor leia as instruções escritas em rosa. Se
você usar o novelo Whirl (novelo que troca de cor por conta própria), por favor leia as
instruções em roxo.
- As carreiras em que você deverá mudar de cor, o número da cor está escrito em itálico
dentro de (). Se não tem nada escrito, continue com a mesma cor da carreira anterior.
- Cada carreira que começa com uma nova cor, o primeiro ponto é um ponto de pé.
-Instruções dentro de () em uma carreira significa que as instruções dentro do () são feitas
no mesmo ponto/espaço.
- Instruções entre *-* são repetidas ao redor da mandala ou o número de vezes
especificado.
<3 Anna
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