Macaco e Casaco Merino Land

100
Crianças

100

Macaco e Casaco Merino Land
Macaco

Casaco

* tricotado atravessado inteiro

Crianças

1/2 Frente e
Costas

1/2 Costa e
Frente Esquerda

(canelado dobrado)

MATERIAL

110 g de fio Rosários 4 Merino Land cor 12 cinza claro (macaco).
2 botões e fitinha de cetim (macaco).

100 g de fio Rosários 4 Merino Land cor 12 cinza claro (casaco).
3 botões (casaco).

AGULHAS

Tricot n.o 3; agulha de coser lã.

PONTOS

Canelado 2x2; variante de bago de arroz; meia; canelado 1x1 (macaco).
Canelado 2x2; meia; torcido; canelado 1x1 (casaco).

EXECUÇÃO
Malha bago de arroz (variante):
(múltiplos de 2 malhas)
1.a carreira: *1 meia, 1 liga*.

2.a carreira: (lado direito) liga.

*quando for buscar as malhas paradas deixar uma abertura (casear) de
5 malhas matando-as e na próxima carreira voltar a colocar as 5 malhas.
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Acabamento (casaco): fazer 2 tiras para trespassar o casaco, uma
com 10 malhas e canelado 1x1 com 62 cm. Fazer a outra com10
malhas e canelado 1x1 com 37 cm. Aplicar os botões.
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Costas e frente (macaco): montar 22 malhas e tricotar 8 cm de
canelado 2x2. Aumentar 4 malhas (2 de cada lado) e seguir em ponto
de variante de bago de arroz. Aumentar 1 malha de cada lado a cada 6
carreiras (até 19 cm). Fazer outra perneira. Unir fazendo 4 malhas para
o gancho entrepernas. Tricotar 12 cm a direito com o mesmo ponto.
Fazer 4 carreiras de canelado 2x2. Em meia, diminuir 3, 2, 1 e matar 5x1
malha. Tricotar mais 8 carreiras. Tricotar mais 5 carreiras de canelado
2x2. Rematar. Fazer 2 tiras de canelado 1x1 com 15 cm cada para alças
a aplicar nas costas. Aplicar os botões. Adornar com uma fitinha de
cetim passando por entre as malhas de canelado (cintura) e dar uma
laçada na lateral do macaco.

Casaco: (casaco tricotado atravessado como peça inteira sem
pegamentos) montar 75 malhas e tecer 4 carreiras de liga. Iniciar
o desenho: 4 liga (gola); 2 liga (2 l direito e 2 m avesso); 4 meia (1.o
torcido); 2 liga (2 l direito e 2 m avesso); 4 meia (2.o torcido); 2 liga (2 l
direito e 2 m avesso); 4 meia (3.o torcido); 2 liga (2 l direito e 2 m avesso).
Liga até abaixo. Na próxima carreira (avesso) tricotar as malhas como
se apresentam até faltar 5 malhas (gola) e volta a tricotar o desenho até
terminar a carreira. Novamente, segue a carreira do avesso até faltar 11
malhas. Tricotar o desenho (lado direito). Novamente, segue a carreira
do avesso até faltar 17 malhas. Tricotar o desenho (lado direito).
Novamente, segue a carreira do avesso até faltar 23 malhas. Tricotar o
desenho (lado direito). Na próxima carreira (avesso) tricotar as malhas
como se apresentam. A partir daqui repetir sempre até completar 12
cm (fazendo o torcido a cada 6 carreiras verificando que os torcidos
ficam desencontrados). Fazer 8 malhas em liga (cava) e deixando as
restantes paradas. Tricotar mais 35 malhas em liga (formar a manga)
continuando o desenho dos torcidos (15 cm). Rematar as 35 malhas
da manga. Fazer mais 22 malhas de liga (*corresponde às malhas
das costas que estão paradas) e repete-se dando a volta para a outra
manga. Dá a volta mais 12 cm (frente) e termina sempre segundo o
desenho dos torcidos com 4 carreiras de liga.

LAVAGEM À
MÁQUINA
—

MERINO LAND
(100% Lã Merino Superwash)

Uma etiqueta de referência, Merino Land é um fio 100% lã merino
superwash lavável à máquina e de qualidade superior com elevada
definição em termos de pontos. Merino Land é perfeito para tricot
ou crochet.
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