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40 (42; 44) cm

36 (38; 40) cm

FIO
8 (9, 10) novelos Sol Rosários 4, cor 09.

AGULHAS
Tricot 4 mm e 4,5 mm.

TAMANHOS
S, M, L.

INSTRUÇÕES
COSTAS
Com as agulhas 4,5 mm montar 93 (103, 113) malhas.
Tricotar 2 carreiras em meia.
Pelo lado direito do trabalho deverá começar o desenho conforme
o gráfico.
Repetir as 16 carreiras do gráfico 7 vezes. As costas devem medir
aproximadamente 40 cm.
Pelo lado direito do trabalho deverá rematar 11 malhas ao longo
da próxima carreira. Ficou com 82 (92, 102) malhas na agulha.
Trocar para a agulha 4 mm e tricotar 5 (8, 11) cm em ponto jersey.
Cavas
Rematar 4 malhas no início das próximas 2 carreiras.
Pelo direito deverá fazer a seguinte diminuição:*2 malhas em
meia, 2 malhas juntas em meia, meia até às últimas 4 malhas,
2 malhas juntas em meia, 2 malhas em meia*. Repetir as
instruções entre * num total de 4 vezes. Deverá ficar com 66
(76, 86) malhas na agulha.
Continuar em ponto jersey até cavas medirem 20 (21, 22) cm
desde o início da cava.
Rematar 8 (10, 12) malhas no início das próximas duas carreiras,
e rematar as remanescentes 50 (56, 62) malhas.

FRENTE
Repetir as instruções dadas para as costas até terminar as
diminuições para as cavas.
Continuar em ponto jersey até a frente medir 12 (13, 14) cm desde
o início da cava.
Rematar as 10 (12, 14) malhas centrais e continuar a tricotar
cada lado do decote separadamente rematando (apenas no lado
do decote) 5 malhas 1 vez, 3 malhas 1 vez, 2 malhas 1 vez, 1
malha 1 vez.
Continuar até cavas medirem 20 (21, 22) cm desde o início da cava.
Rematar 8 (10, 12) malhas no início das próximas duas carreiras.
Tricotar o outro lado do decote revertendo a posição dos remates.
Mangas
Com a agulha 4,5 mm montar 53 (63, 73) malhas e tricotar duas
carreiras em meia.
Seguir o desenho do gráfico até manga medir 30 cm.
Pelo lado direito, deverá diminuir 6 malhas ao longo da carreira.
Ficou com 47 (57, 67) malhas na agulha.
Trocar para agulhas 4 mm e tricotar em ponto jersey aumentando
1 malha no início e 1 malha no fim de cada 8.ª carreira até ficar
com 61 (65, 69) malhas na agulha.
Cava
Quando a manga medir 40 cm, deverá rematar 4 malhas no
início das próximas 2 carreiras.
Cabeça de manga
Rematar 1 malha no início e no fim das próximas carreiras
até ficar com apenas 9 (11, 13) malhas. Rematar as malhas e
tricotar a outra manga.
ACABAMENTOS
Coser os ombros da frente com os ombros das costas.
Pelo lado direito do trabalho e com agulhas 4 mm, levantar 76 (80,
84) malhas, tricotar 2 carreiras em meia e rematar todas as malhas.
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Coser mangas e costuras laterais.

SOL

(44% Algodão, 35% Poliéster, 11% Poliéster Metálico, 10% Poliamida)

Sol é um fio brilhante, que dá um toque de elegância a esta
túnica. Na parte de cima, a peça é tricotada em ponto jersey,
que contrasta com a parte de baixo, construída com um
ponto rendado.

Cor 07

23 malhas x 16 carreiras. Medidas finais: 2,30 x 1,60 cm
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repetição de 10 malhas
laçada

2 malhas juntas em meia

passar 1 malha sem fazer,
2 malhas juntas em meia,
passar a que não fez por cima

passar 1 malha sem fazer,
1 malha em meia, passar a
que não fez por cima

