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FRENTE ESQUERDA

2 novelos Bio Love Rosários 4 cor 18 (50g/175m).

Montar 28 malhas e tricotar 6 carreiras em ponto jarreteira (todas
as malhas em meia).

AGULHAS
Agulhas de tricot 3 mm.

ACESSÓRIOS
1 botão.

TAMANHOS

Pelo avesso: 4M, liga até ao final.
Repetir estas duas carreiras mais 3 vezes.
Carreira de Borbotos
Pelo lado direito: 4M, 1 borboto, 3M, 1 borboto, 3M, 1 borboto,
3M, 1 borboto, 3M, 1 borboto, 7M.

0 - 3 meses.

1: Tricotar 6 carreiras em ponto jersey (nunca esquecendo as 4
malhas em jarreteira que formam a carcela).

BORBOTO

2: Pelo lado direito, tricotar até às últimas 8 malhas, tricotar 1
borboto, meia até ao fim da carreira.

Pelo lado direito do trabalho e sempre na mesma malha:
1M, 1L, 1M, virar o trabalho;
3L, virar o trabalho;
3M, virar o trabalho;
3L, virar o trabalho;
3 malhas juntas em meia.

INSTRUÇÕES
COSTAS
Montar 52 malhas na agulha e tricotar 6 carreiras em ponto jarreteira
(todas as malhas em meia).
Tricotar 10 cm em ponto jersey (meia pelo direito, liga pelo avesso).
Cavas
Pelo lado direito do trabalho:
Carr 1: 1M, Macv, meia até últimas 3 malhas, 2Mj, 1M.
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Pelo lado direito: todas as malhas em meia.

Carr 2: todas as malhas em liga.

Tricotar as instruções ponto 1 e 2 mais 3 vezes.
A frente deverá medir 12 cm desde o início.
Cava
Pelo lado direito do trabalho:
Carr 1: 1M, Macv, meia até ao fim da carreira.
Carr 2: todas as malhas em liga.
Repetir estas duas carreiras num total de 4 vezes. Deverá ficar
com 24 malhas na agulha.
Ao mesmo tempo que diminui para a cava deverá repetir as
instruções dos pontos 1 e 2 mais 4 vezes.
Nota: quando tiver as 24 malhas na agulha, continuar sem diminuições.

Decote
5 cm depois do início da cava e pelo lado do avesso, fazer as
seguintes diminuições:
Pelo avesso: rematar 6 malhas, liga até ao fim.
Pelo direito: todas as malhas em meia.

Repetir estas duas carreiras num total de 4 vezes. [44 ms]

Pelo avesso: rematar 2 malhas, liga até ao fim.

Tricotar em jersey até as costas medirem 8 cm desde o início
das cavas.

Pelo direito: todas as malhas em meia.

Rematar todas as malhas.

Pelo avesso: rematar 2 malhas, liga até ao fim.
Pelo direito: todas as malhas em meia.
Deverá ficar com 14 malhas.
Quando a cava medir 8 cm, rematar todas as malhas.
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FRENTE DIREITA

MANGAS

Montar 28 malhas e tricotar 6 carreiras em ponto jarreteira (todas
as malhas em meia).

Montar 30 malhas e tricotar 6 carreiras de jarreteira.

Pelo lado direito: todas as malhas em meia.
Pelo avesso: todas as malhas em liga até últimas 4 malhas, 4M.
Repetir estas duas carreiras 3 vezes.
Carreira de Borbotos
Pelo lado direito, 7M, 1 borboto, 3M, 1 borboto, 3M, 1 borboto, 3M,
1 borboto, 3M, 1 borboto, 4M.
1: Tricotar 6 carreiras em ponto jersey (nunca esquecendo as 4
malhas em jarreteira que formam a carcela).
2: Pelo lado direito: 7M, 1 borboto, meia até ao fim da carreira.
Tricotar as instruções ponto 1 e 2 mais 3 vezes.
A frente deverá medir 12 cm desde o início.
Cava
Pelo lado direito do trabalho:
Carr 1: meia até às últimas 3 malhas, 2Mj, 1M.
Carr 2: todas as malhas em liga.
Repetir estas duas carreiras num total de 4 vezes. Deverá ficar
com 24 malhas na agulha.
Ao mesmo tempo que diminui para a cava deverá repetir as
instruções dos pontos 1 e 2 mais 4 vezes.
Nota: quando tiver 24 malhas na agulha, continuar sem diminuições.

Decote
5 cm depois do início da cava e pelo lado do direito, fazer as
seguintes diminuições:
Pelo direito: rematar 6 malhas, meia até ao fim.
Pelo avesso: todas as malhas em liga.
Pelo direito: rematar 2 malhas, meia até ao fim.
Pelo avesso: todas as malhas em liga.
Pelo direito: rematar 2 malhas, meia até ao fim.

Tricotar 6 carreiras em malha jersey e fazer o seguinte aumento:
1M, 1 aum, meia até à última malha, 1 aum, 1M.
Deverá fazer este aumento a cada 4.ª carreira até ficar com 46
malhas na agulha e a manga medir 15 cm desde o início.
Cavas
Pelo lado direito do trabalho:
Carr 1: 1M, Macv, meia até às últimas 3 malhas, 2Mj, 1M.
Carr 2: todas as malhas em liga.
Repetir estas duas carreiras num total de 4 vezes. Deverá ficar
com 38 malhas na agulha.
Rematar as 38 malhas.
ACABAMENTOS
Coser os ombros das costas com os das frentes e levantar 50
malhas ao longo do pescoço.
Tricotar 4 carreiras de jarreteira e rematar as malhas.
Coser mangas e costuras laterais.
Coser um botão num dos lados da carcela do pescoço e do lado
oposto fazer uma pequena argola em crochet para servir de casa.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
Aum: aumento - levantar o fio que se encontra entre as malhas e
colocá-lo na agulha esquerda e tricotando-o em meia pela parte
de trás do fio
Macv: passar 1 malha sem fazer, tricotar a seguinte e passar por
cima a que passou
2Mj: 2 malhas juntas em meia
m/ms: malha/malhas

Pelo avesso: todas as malhas em liga.
Deverá ficar com 14 malhas.
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Quando a cava medir 8 cm deverá rematar todas as malhas.

BIO LOVE

(100% Algodão Orgânico)

Bio Love é um fio 100% algodão orgânico, com certificação
GOTS. É tão suave e agradável de tricotar que se torna na
escolha perfeita para fazer este casaquinho para bebé.

Cor 16

