Fular Circular
Tricotat

De ce materiale avem nevoie
•

Circumferinta 70 de cm si inaltime aproximativ 30

Fir
o

•

Categoria 3, sau fir pentru care se
recomanda andrele sau croseta de 4
mm. Vom lucra cu doua fire o data

andrele

andrele circulare de 8 mm grosime si 80 de cm
lungime
•
•
•
•

Dimensiuni Finale

ac cu gamalia mare pentru ascuns firele la
final
foarfeca
1 marcator
croseta de 6 mm pentru incheiat

De cat fir avem nevoie?

Acest Fular este perfect de lucrat daca aveti ceva
fire ramase, pentru ca aveti nevoie doar de jumatate
de bobina din fiecare culoare (bobina avand 100 de
grame si aproximativ 300 de m)
Eu am folosit Scheepjes Color Crafter in culoarea
negru si gri deschis, dar puteti folosi orice alte
culori aveti la indemana. Daca va doriti acelasi efect
marmorat e important sa folositi 2 culori
contrastante.

Note

Despre ochiurile de tricotat folosite

Pentru acest Fular Circular tricotat vom folosi ca tehnica,
tricotatul circular, ochiul pe fata si ochiul pe dos

Pentru a face acest Fular Circular Tricotat trebuie
doar sa stiti sa tricotati ochiuri pe fata si ochiuri pe
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Fular Circular Tricotat
dos. Cel mai mult vom folosi ochiurile pe fata,
pentru ca lucrand circular , lucram doar pe fata.

Rezultatul va fi numarul de ochiuri ce trebuie sa le
montati la inceput.

Ochiul pe fata

Tipar

Cu firul in spate, introduceti andreaua din mana
dreapta in fata ochiului andrelei din mana stanga,
aduceti firul dedesupt si peste varful andrelei din
mana dreapta, trageti bucla prin ochi si scoateti
ochiul de pe andreaua stanga.

Montam 80 dee ochiuri. Eu am folosit metoda cu
capat lung, dar puteti folosi orice alta medosa vi se
pare mai usoara.

Ochiul pe dos

Cu firul in fata, introduceti andreaua din mana
stanga, prin fata ochiului de pe andreua din stanga,

Inainte de a uni capetel si a forma cercul, ne
asguram ca ochiurile sunt orientate spre interior si
firul este la andreaua din mana dreapta.
Introduce andreaua din dreapta prin primul ochi de
pe andreaua stanga si il treceti pe anndreaua din
dreapta. Ajuntandu-va de andreaua din stanga,
scoateti al doilea ochi de pe andreaua din dreapta
trecandu-l peste primul ochi. Nu luati ochiul pe
andreaua din stanga, lasati-l intre andrele.
Puneti un marcator pe andreaua din dreapta pentru a
marca inceputul de rand.
randul 1: lucrati toate ochiurile pe fata
Randul 2: lucrati toate ochiuri de pe dos
Randurile 3 – 6: repetati randurile 1 si 2 (alternam
un rand cu ochiuri pe fata, un rand cu ochiuri pe
dos)
Randurile 7 – 47: lucram toate ochiurile pe fata
Randurile 48 – 53 : alternam 1 rand pe fata, un rand

pe dos
Incheiere
Esantion
•
•

12 ochiuri pe fata = 10 cm
16 randuri in ochiuri pe fata = 10 cm (4 “)

Daca nu aveti acelasi numar de ochiuri in 10 cm,
numarati cate ochiuri aveti si inmultit cu 7.

Pentru a incheia vom folosi o croseta de 6 mm. O
vom folosi in locul andrelei din mana dreapta.
Lucram primul ochi pe dos. avem acum 1 bucla pe
croseta. Lucram si al doilea ochi pe dos, dar bucla,
ochiul format, il vom trece prin primul ochi de pe
croseta. Si repetam pana terminam toate ochiurile.
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Fular Circular Tricotat
Dupa fiecare oci lucrat trebuie sa aveti intotdeauna
doar o bucla pe croseta.
Dupa ce ati termina cu toate ochiurile, introduceti
croseta in primul ochi si faceti un piciorus alunecat.
Taiem firul.
Ascundem capetele ramase si gata! Fularul Circular
Tricotat este gata sa va tina de cald toata iarna.
Puteti vizualiza si video tutorialul dand click pe
poza de mai jos.
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