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12 MESES,
12 MOTIVOS.
UMA CAMPANHA SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA
ROSÁRIOS 4 + FILIPA CARNEIRO
Em 2019 há fofos diferentes para tricotar todos os meses. O esquema base é o mesmo
(tutorial n.º 220), mas a cada mês vamos lançar um novo gráfico, desenhado pela
Filipa Carneiro, com o motivo que vai decorar a peça.

COMO ADQUIRIR O MODELO?

O modelo base é gratuito e vai estar disponível para download no site da Rosários 4,
em www.rosarios4.com, e no Ravelry.

COMO ADQUIRIR OS GRÁFICOS?

Todos os meses será lançado um novo gráfico, para tricotar no modelo base. Estes gráficos
têm o formato de um postal e estarão disponíveis para venda nas retrosarias (pontos de venda
Rosários 4) que se associarem a esta campanha.
Cada postal com o gráfico do respectivo mês pode ser adquirido pelo valor de 1€ (valor mínimo –
quem quiser poderá contribuir com valor superior).

QUEM VAMOS APOIAR COM ESTA CAMPANHA?

O valor resultante da venda dos postais reverte para a XXS – Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé
Prematuro. O objectivo será a aquisição de equipamentos de estímulo do vínculo afectivo entre os
bebés prematuros e os pais, para unidades de cuidados intensivos neonatais.

12 MESES, 12 MOTIVOS.

Para além de um gráfico com um novo motivo a cada mês, não faltam outros motivos para se
associar a esta campanha: apoiar, contribuir, colaborar, oferecer, fazer crescer, fazer sorrir,
intervir, reagir, associar-se, envolver-se, partilhar e, claro está, tricotar!
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Fofo - modelo base
ABA DE TRÁS
21 (23; 25; 28) cm

Com as agulhas de 3 mm, montar 22 (22, 24, 24) ms e tricotar a
barra para os botões:
Carrs 1 a 8: meia.
Começar aumentos para o corpo:
Carr 9: 4M, A1e, M até 4 ms do final, A1d, 4M.
Carr 10: 4M, L até 4 ms do final, 4M.
Repetir carrs 9 - 10, mais 3 (5, 5, 7) vezes. [30 (34, 36, 40) ms]
Aumentar em todas as carrs:

FIOS SUGERIDOS

Carr 2: 4M, A1d, L até 4 ms do final, A1e, 4M.

2 (3, 3, 4) novelos

Repetir carrs 1 - 2, mais 5 ( 6, 7, 8) vezes. [54 (62, 68, 76) ms]

- Be Cool Rosários 4 (50g/155m);

Aumentar só no lado do direito:

- Happy Baby Rosários 4 (50g/185m);

- Solo Latte Rosários 4 (50g/86m): 3 (4, 4, 5) novelos.
- Belmonte Rosários 4 (50g/125m);
- Candy Rosários 4 (50g/140m);

- Caravela Rosários 4 (100g/350m): 1 (2, 2, 2) novelos.
- For Nature Rosários 4 (50g/137m);
- Bio Love Rosários 4 (50g/175m);
- Carícia Rosários 4 (50g/160m);
- Balada Rosários 4 (50g/140m);
- Merino Land Rosários 4 (50g/220m);

Carr 1: 4M, A1e, M até 4 ms do final, A1d, 4M.
Carr 2: 4M, L até 4 ms do final, 4M. [56 (64, 70, 78) ms]
Colocar as malhas numa lã de desperdício e deixar em espera
enquanto tricota a aba da frente.
ABA DA FRENTE
Com as agulhas de 3 mm, montar 22 (22, 24, 24) ms e tricotar a
barra com as respetivas casas de botão:
Carrs 1 a 4: meia.

Carr 5 (casas de botão): 2 (2, 3, 3) M, Laç, 2Mj, 3M, (Laç, 2Mj, 4M)
x 2, Laç, 2Mj, 1 (1, 2, 2) M.

- CamWool Rosários 4 (50g/165m).

Carrs 6 a 8: meia.

Nota: a amostra de referência foi obtida com o fio For Nature; se
optar por tricotar com um fio mais fino (Happy Baby, Bio Love,
Caravela, Merino Land ou CamWool) deverá tricotar o tamanho
acima do tamanho final pretendido. Se optar por tricotar com
um fio mais grosso (Solo Latte ou Belmonte) deverá tricotar o
tamanho abaixo do tamanho final pretendido. Em caso de dúvida,
opte pelo tamanho maior - os bebés crescem rápido!

Começar aumentos para o corpo:

AGULHAS

Carr 2: 4M, A1d, L até 4 ms do final, A1e, 4M.

2,5 mm e 3 mm (se necessário, ajuste o número da agulha para obter
o valor da amostra).

ACESSÓRIOS
1 marcador principal, 3 marcadores auxiliares, agulha de tapeçaria,
lã de desperdício; 4 botões de 9 mm e 2 botões de 11 mm.

MEDIDAS
21 (23, 25, 28) cm de contorno de peito.

AMOSTRA
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Carr 1: 4M, A1e, M até 4 ms do final, A1d, 4M.

23 malhas e 32 carreiras (10x10 cm) em ponto jersey com
agulha 3 mm.

TAMANHO
1/3; 3/6; 6/9; 9/12 meses.

INSTRUÇÕES
Este fofo é tricotado de baixo para cima e sem costuras. Começamos
por tricotar as abas inferiores que depois são unidas para tricotar o
corpo do fofo em circular até à cava. Aqui a frente e as costas são
separadas e tricotadas em idas e voltas.

Carr 9: 4M, A1e, M até 4 ms do final, A1d, 4M.
Carr 10: 4M, L até 4 ms do final, 4M.
Repetir carrs 9 - 10, mais 3 (5, 5, 7) vezes. [30 (34, 36, 40) ms]
Aumentar em todas as carrs:
Carr 1: 4M, A1e, M até 4 ms do final, A1d, 4M.
Repetir carrs 1 - 2, mais 0 (1, 1, 2) vezes. [34 (42, 44, 52) ms]
Montar malhas:
Carr 1: 4M, A1e, M até 4 ms do final, A1d, 4M + montar 10 (10,
12, 12) ms.
Carr 2: 14 (14, 16, 16) M, L até 4 ms do final, 4M + montar 10 (10,
12, 12) ms. [56 (64, 70, 78) ms]
CORPO
Tricotar em meia todas as malhas da aba da frente, colocar
marcador, colocar as ms em espera da aba de trás nas agulhas
e tricotar em meia. Unir para tricotar em circular, pelo lado do
direito, e colocar o marcador de início de volta (MIV).
Vlt 1: 14 (14, 16, 16) L, M até 14 (14, 16 16) ms antes do marc, 14
(14, 16, 16) L, pmarc, 4L, M até 4 ms antes do MIV, 4L.
Vlt 2: meia.
Repetir as vlts 1 - 2, mais 1 vez.
Tricotar todas as voltas em meia até 10 (12, 14, 16) cm de altura
do corpo (desde a união das abas).
Tamanho 1/3

Vlt 1 (diminuições): 1M, Macv, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M,
pmarc, 1M, Macv, M até 3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M.
Vlt 2: meia.

O desenho é formado simplesmente alternando malhas de meia e de
liga que criam o motivo em relevo - simples e eficaz!

Vlt 3: 14 M, cmarc, [gráfico - postal], cmarc, M até final.

Gráficos: no gráfico que encontra em cada postal, apenas estão
representadas as voltas ou carreiras do lado do direito do trabalho
(vlts ou carrs ímpares). Quando está a tricotar em circular deve
tricotar todas as vlts pares em meia. Quando está a tricotar em
idas e voltas deve tricotar todas as carrs pares em liga.

Vlt 7 (diminuições): 1M, Macv, M até marc, pmarc, [gráfico - postal],
pmarc, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M, pmarc, 1M, Macv, M até
3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M.

Vlts 4 a 6: M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.

Vlts 8 a 12: M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.
Repetir as vlts 7 - 12, mais 1 vez. [50 ms na frente e nas costas]
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Tamanho 3/6

Vlt 1 (diminuições): 1M, Macv, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M,
pmarc, 1M, Macv, M até 3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M.
Vlts 2 a 6: meia.

Vlt 7 (diminuições): 1M, Macv, 15 M, cmarc, [gráfico - postal],
cmarc, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M, pmarc, 1M, Macv, M
até 3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M.
Vlts 8 a 12: M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.

Vlt 13 (diminuições): 1M, Macv, M até marc, pmarc, [gráfico - postal],
pmarc, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M, pmarc, 1M, Macv, M
até 3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M. [58 ms na frente e nas costas]
Vlts 14 a 18: M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.
Tamanhos 6/9 e 9/12

Vlt 1 (diminuições): 1M, Macv, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M,
pmarc, 1M, Macv, M até 3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M.

Voltar a colocar as malhas em espera para as costas, nas
agulhas e tricotar da seguinte forma:
Carr 1 (LD): 4M, Macv, M até 6ms do final, 2Mj, 4M.
Carr 2 (LA): 4M, L até 4 ms do final, 4M.

Repetir as carrs 1 - 2, mais 6 (9, 12, 15) vezes. [36 (38, 38, 40)
ms]
Tricotar sem diminuições:
Carr 1 (LD): M até final.

Carr 2 (LA): 4M, L até 4 ms do final, 4M.
Repetir as carrs 1 - 2, mais 5 (4, 3, 0) vezes. Retirar os marc
auxiliares na última carr.
Tricotar a barra em ponto mousse:

Vlts 2 a 6: meia.

Carrs 1 a 8: meia.

Vlts 8 a 10: meia.

Retirar 6 (8, 8, 8) ms para um alfinete ou lã de desperdício, rematar
24 (22, 22, 24) ms, tricotar 6 (8, 8, 8) ms em meia. Continuar a
tricotar as 6 (8, 8, 8) ms da alça, sempre em meia até 10 (12, 15, 17)
cm de comprimento e rematar as malhas. Retomar as 6 (8, 8, 8) ms
em espera da outra alça e tricotar da mesma forma.

Vlt 7 (diminuições): 1M, Macv, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M,
pmarc, 1M, Macv, M até 3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M.
Vlt 11: 20 ( 24) M, cmarc, [gráfico - postal], cmarc, M até final.
Vlt 12: M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.

Vlt 13 (diminuições): 1M, Macv, M até marc, pmarc, [gráfico - postal],
pmarc, M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M, pmarc, 1M, Macv, M
até 3 ms antes do MIV, 2Mj, 1M. [64 (72) ms na frente e nas costas]
Vlts 14 a 18: M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.
Todos os tamanhos
Tricotar as ourelas em ponto mousse, continuando o gráfico:

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
Aprox: aproximadamente

Vlt 1: M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.

ms: malha/malhas

Vlt 2: 4L, M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até 4
ms antes do marc, 4L, pmarc, 4L, M até 4 ms do final, 4L.

carr/carrs: carreira/carreiras

Repetir as vlts 1 - 2, mais 4 vezes.

vlt/vlts: volta/voltas
LD: lado do direito

SEPARAR FRENTES E COSTAS
Retirar as malhas das costas para uma lã de desperdício e deixar
em espera enquanto tricota a frente.
FRENTE
Tricotar as diminuições para o peito (em idas e voltas):

Carr 1 (LD): 4M, Macv, M até marc, pmarc, [gráfico - postal],
pmarc, M até 6 ms do final, 2Mj, 4M.

Carr 2 (LA): 4M, L até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, L
até 4 ms do final, 4M
Repetir as carrs 1 - 2, mais 6 (9, 12, 15) vezes. [36 (38, 38, 40) ms]
Tamanhos 1/3, 3/6 e 6/9
Tricotar sem diminuições até terminar todas as carrs do gráfico
- postal:

Carr 1 (LD): M até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, M até final.
Carr 2 (LA): 4M, L até marc, pmarc, [gráfico - postal], pmarc, L
até 4 ms do final, 4M.
Repetir as carrs 1 - 2, mais 4 (3, 2) vezes.
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COSTAS

TODOS OS TAMANHOS
Tricotar em ponto jersey e retirar os marc auxiliares:

Carr 1 (LD): M até marc, retirar marc, M até marc, retirar marc,
M até final.

LA: lado do avesso
marc: marcador
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador
MIV: marcador de início de volta
laç: laçada
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
Macv: malha acavalada (passar 1 malha sem tricotar, como meia,
tricotar 1 malha em meia, com a agulha esquerda levantar a malha
passada e deixar cair sobre a malha tricotada)
A1e: aumento de 1 malha com inclinação à esquerda (levantar a
linha horizontal entre as 2 malhas e colocar na agulha esquerda de
trás para a frente; tricotar a laçada formada em meia torcida - no
lado do direito- ou em liga torcida - no lado do avesso)
A1d: aumento de 1 malha com inclinação à direita, em meia
(levantar a linha horizontal entre as 2 malhas e colocar na agulha
esquerda da frente para trás; tricotar a laçada formada em meia no lado do direito - ou em liga - no lado do avesso)
Ponto Jersey: tricotar as malhas das carreiras do lado do direito
em meia, e as malhas das carreiras do lado do avesso em liga (em
circular: tricotar em meia em todas as malhas e em todas as voltas)

Carr 2 (LA): 4M, L até 4 ms do final, 4M.
Tricotar a barra em ponto mousse:
Carrs 1 a 4: meia.

Carr 5 (casas de botão): 4M, Laç, 2Mj, M até 6ms do final, 2Mj,
Laç, 4M.
Carrs 6 a 8: meia.
Rematar todas as malhas.

Para saber qual o ponto de venda mais próximo de si onde poderá
adquirir os postais com os gráficos, contacte-nos através do email
geral@rosarios4.com

