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DESIGN:

FILIPA CARNEIRO

235

Top Sorvete

Primavera . Verão

85 (101, 114) cm

FIO
3 (4, 5) novelos Damasco Print Rosários 4 (70% algodão, 30%
linho; 100 g/200 m).

Tricotar as diminuições para a cava e o decote:

AGULHAS

Carr 2 (LA): p1m, L até última m, p1m.

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

AMOSTRA
20 ms e 32 carrs - 10x10 cm em ponto jersey com agulha 3,5 mm,
lavada e blocada (é importante lavar e secar a amostra pois a
contagem de malhas pode alterar com a primeira lavagem).

ACESSÓRIOS

Carr 1 (LD): Macv, laç, Macv, 32 (40, 46) M, 2Mj, laç, 2Mj.
Carr 3: Macv, laç, Macv, M até últimas 4 ms, 2Mj, laç, 2Mj.
Carr 4: p1m, L até ultima m, p1m.
Repetir as carrs 3 - 4, mais 6 (9, 12) vezes. [24 (26, 26) ms]
Tricotar diminuições para o decote:
Carr 1: Macv, laç, Macv, M até 2 ms do final, laç, 2Mj.
Carr 2: p1m, L até última m, p1m.
Repetir as carrs 1 - 2, mais 15 (17, 17) vezes. [8 ms]
Rematar todas as ms.

Marcadores de malhas, agulha de tapeçaria, lã de desperdício.

FRENTE ESQUERDA

TAMANHOS

Voltar a colocar as 40 (48, 54) ms e tricotar as diminuições para
a cava e o decote:

S, M, L.

Carr 1: Macv, laç, Macv, 32 (40, 46) M, 2Mj, laç, 2Mj.

MEDIDAS
85 (101, 114) cm de contorno de peito (ver medidas finais da peça
no esquema).

INSTRUÇÕES
Com a agulha mais pequena, montar 72 (86, 96) ms, cmarc,
montar 72 (86, 96) ms. [total: 144 (172, 192) ms] Unir para tricotar
em circular, tendo o cuidado de não torcer as malhas, e colocar o
marcador de início de volta (MIV). Tricotar o cós em canelado 1x1
[1M, 1L] até 5 cm de altura.
Mudar para a agulha de 3,5 mm e tricotar os aumentos para o corpo:
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FRENTE DIREITA

Carr 2 (LA): p1m, L até última m, p1m.

Carr 3: Macv, laç, Macv, M até últimas 4 ms, 2Mj, laç, 2Mj.
Carr 4: p1m, L até última m, p1m.
Repetir as carrs 3 - 4, mais 6 (9, 12) vezes. [24 ( 26, 26) ms]
Tricotar diminuições para o decote:
Carr 1: Macv, laç, M até 4 ms do final, 2Mj, laç, 2Mj.
Carr 2: p1m, L até última malha, p1m.
Repetir as carrs 1 - 2, mais 15 (17, 17) vezes. [8 ms]
Rematar todas as ms.
PARTE DIREITA DAS COSTAS

Vlt 1 (aumentos): * [9 (8, 8) M, A1d] x 8 (10, 12), 0 (6, 0) M, pmarc,
repetir desde * mais 1 vez.
[80 (96, 108) ms na frente e nas costas]

Voltar a colocar as 40 (48, 54) ms em espera nas agulhas e
tricotar repetindo a instrução da frente direita.

Tricotar em ponto jersey até peça medir 33 (33, 35) cm de altura.

Voltar a colocar as 40 (48, 54) ms em espera nas agulhas e
tricotar repetindo a instrução da frente esquerda.

Neste ponto, vamos separar o trabalho em 4 partes (2 triângulos
para frente + 2 triângulos para as costas) e tricotar em idas e voltas.
Separar para decote: contar 40 (48, 54) ms e deixar nas agulhas
para tricotar a frente direita; retirar as 40 (48, 54) ms seguintes para
uma lã de desperdício e deixar em espera para a frente esquerda;
retirar marc, retirar as 40 (48, 54) ms seguintes para uma lã de
desperdício e deixar em espera para a parte direita das costas;
retirar as 40 (48, 54) ms seguintes para uma lã de desperdício e
deixar em espera para a esquerda das costas, retirar MIV.

PARTE ESQUERDA DAS COSTAS

ACABAMENTO
Unir os ombros com uma costura invisível. Esconder as pontas
e bloquear abrindo as laçadas das ourelas.
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ABREVIATURAS
M: meia
M: meia
L: liga
cm: centímetros
m/ms: malha/ malhas
Carr/Carrs: carreira/ carreiras
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
P1m: passar 1 malha sem tricotar, tomando-a como para tricotar
em liga
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)
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)
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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: meia em todas as malhas, em todas as voltas)

Cor 37

DAMASCO

(70% Algodão, 30% Linho)

Este top feito com fio de linho e algodão vai ser a peça
indispensável deste Verão: vai querer combiná-lo com calças
e calções de ganga, saias curtas e compridas. E porque é tão
simples de tricotar, pode fazer vários em cores diferentes.

