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21 cm

22 cm

9 cm

95 cm

LÃ
4 novelos de “Merino Land” da Rosários4, na cor 01 (50 g/ 220 m) –
COR A
4 novelos de “Merino Land” da Rosários4, na cor 19 (50 g/ 220 m) –
COR B
1 novelo de “Merino Land” da Rosários4, na cor 15 (50 g/ 220 m) –
COR C

AGULHAS
Agulhas circulares de 2,5 e 2,75 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

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

AMOSTRA
34 ms e 38 carrs - 10x10 cm em ponto jersey com padrão jacquard
(gráfico B) e com agulha 2,75 mm, lavada e blocada (é importante
lavar e secar a amostra pois a contagem de malhas pode alterar
com a primeira lavagem).

TAMANHO

Vlt 1: [(1L, 2Lj torc x 2, (laç, 1L) x 3, laç, 2Lj x 2, 3L, 1M) x 8,
pmarc] x 2.
Vlts 2, 4, 6 e 8: [(15L, 1M) x 8, pmarc] x 2.
Vlt 3: [(2Lj torc x 2, laç, 1L, laç, 3L, laç, 1L, laç, 2Lj x 2, 2L, 1M) x
8, pmarc] x 2.
Vlt 5: [(3L, 2Lj torc x 2, (laç, 1L) x 3, laç, 2Lj x 2, 1L, 1M) x 8,
pmarc] x 2.
Vlt 7: [(2L, 2Lj torc x 2, laç, 1L, laç, 3L, laç, 1L, laç, 2Lj x 2, 1M) x
8, pmarc] x 2.
Repetir as vlts 1 – 8, mais 3 vezes.
Tricotar os aumentos para o corpo:
Vlt aumentos: [3L, [3L, A1d] x 17, [4L, A1d] x 17), 6L] x 2.
[162 ms na frente e nas costas]
Cortar a lã da cor C, juntar as lãs da cor A e da cor B. Tricotar
o corpo seguindo o padrão de jacquard do gráfico B. Tricotar 4
repetições das 18 vlts do padrão do gráfico B.
Separar a frente e as costas:
Vlt 1: tricotar seguindo o padrão do gráfico B (carr 1) até 13 ms
antes do marc, rematar 26 ms (retirar marc), tricotar seguindo o
padrão do gráfico B até 13 ms antes do marc, rematar 26 ms
(retirar o MIV).
[136 ms na frente e nas costas]
Retirar as ms das costas para uma lã de desperdício e deixar em
espera enquanto tricota a frente.
Frente
A frente é tricotada em idas-e-voltas e seguindo o gráfico D, até
à carr 21. Rematar ms para o decote:
Carr 22: tricotar 36 ms seguindo o padrão do gráfico D, rematar
42 ms, tricotar 36 ms seguindo o padrão do gráfico D.

M.

Retirar as ms da frente direita para uma lã de desperdício e
deixar em espera enquanto tricota a frente esquerda.

MEDIDAS FINAIS

Frente esquerda

95 cm de contorno de peito (ver medidas finais da peça no esquema).

INSTRUÇÕES
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Tricotar o cós seguindo o gráfico A, ou a instrução escrita seguinte:

Este colete é tricotado de baixo para cima, em circular e sem
costuras. Começamos por tricotar o cós em ponto rendado e
depois o corpo do colete em jacquard. Nas cavas, separamos a
frente e costas e cada parte é tricotada por separado, em idas-evoltas. No final o cós do decote das cavas é tricotado sobre malhas
apanhadas ao longo das ourelas. O ponto rendado está descrito
em gráfico e instrução escrita. Pode optar por tricotar este colete
na técnica portuguesa, pelo lado do avesso e tricotando sempre
em liga. Ou tricotar na técnica continental/inglesa, pelo lado do
direito e tricotando todas as malhas em meia.

TÉCNICA PORTUGUESA
Tricotar em circular, pelo lado do avesso e sempre em liga.
CORPO
Com as agulhas de 2,75 mm e lã da cor C, montar 128 ms,
cmarc, montar 128 ms. Unir para tricotar em circular, pelo lado
do avesso, tendo o cuidado de não torcer a montagem, e colocar
o marcador de início de volta (MIV). [256 ms no total]

Tricotar todas as carrs do gráfico I.
Retirar as ms para uma lã de desperdício e deixar em espera.
Frente direita

Tricotar todas as carrs do gráfico O.
Retirar as ms para uma lã de desperdício e deixar em espera.
Costas
As costas são tricotadas em idas-e-voltas. Colocar as ms em
espera para as costas nas agulhas e tricotar todas as carrs do
gráfico D.
UNIR OS OMBROS
Pelo lado do avesso, unir o ombro direito com remate a 3 agulhas:
colocar as 26 ms em espera da frente direita numa agulha
auxiliar; colocar as 2 agulhas (costas e frente) em paralelo, na
mão esquerda; rematar as malhas da frente unindo-as com as
respetivas malhas das costas.
Rematar 62 ms para o decote.
Unir o ombro direito com remate a 3 agulhas: colocar as 26 ms
em espera da frente esquerda numa agulha auxiliar; colocar as 2
agulhas (costas e frente) em paralelo, na mão esquerda; rematar as
malhas da frente unindo-as com as respetivas malhas das costas.

ACABAMENTOS
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Cavas
Com agulha 2,5 mm, a cor C, pelo lado do direito e começando no
centro das malhas rematadas na cava: levantar e tricotar em Meia
13 ms sobre as malhas rematadas na cava; levantar e tricotar em
Meia 70 ms ao longo da ourela da cava até á costura do ombro;
levantar e tricotar em Meia 70 ms ao longo da ourela da cava;
levantar e tricotar em Meia 13 ms sobre as restantes malhas
rematadas na cava - ficam 166 ms.
Unir para tricotar em circular, pelo lado do direito, e colocar o
marcador de início de volta. Tricotar 8 vlts em canelado 1x1 [1L,
1M]. Rematar todas as ms respeitando o padrão do canelado.
Repetir para a outra cava.
Decote
Com agulha 2,5 mm, a cor C, pelo lado do direito e começando na
costura do ombro direito: levantar e tricotar em Meia 62 ms sobre
as malhas rematadas no decote das costas; levantar e tricotar
em Meia 48 ms ao longo da ourela da frente esquerda; levantar e
tricotar em Meia 42 ms sobre as ms rematada no decote da frente;
levantar e tricotar em Meia 48 ms ao longo da ourela da frente
direita - ficam 200 ms.

GRÁFICOS
Gráfico A – ponto rendado do cós
Gráfico B – padrão de ponto colorido
Gráfico D – diminuições da cava tamanho M
Gráfico I – diminuições da frente esquerda tamanho M
Gráfico O – diminuições da frente direita tamanho M

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
m/ms: malha/malhas
Vlt/vlts: volta/voltas
Carr/s: carreira/carreiras
marc: marc
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador

Unir para tricotar em circular, pelo lado do direito, e colocar o
marcador de início de volta. Tricotar 8 vlts em canelado 1x1 [1L,
1M]. Rematar todas as ms respeitando o padrão do canelado.

MIV: marcador de início de volta

TÉCNICA CONTINENTAL/ INGLESA

2Lj torc: 2 malhas tricotadas juntas em liga torcida (tricotar em
liga, pela perna de trás das malhas)

Tricotar em circular, pelo lado do direito e sempre em meia.
CORPO
Com as agulhas de 2,75 mm e lã da cor C, montar 128 ms, cmarc,
montar 128 ms. Unir para tricotar em circular, pelo lado do direito,
tendo o cuidado de não torcer a montagem, e colocar o marcador
de início de volta (MIV). Tricotar o cós seguindo o gráfico A1, ou a
instrução escrita seguinte:

laç: laçada
2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga

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 liga)
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)

Vlt 1: [(1L, 3M, 2Mj x 2, (laç, 1M) x 3, laç, Macv x 2, 1M) x 8,
pmarc] x 2.
Vlts 2, 4, 6 e 8: [(1L, 15M) x 8, pmarc] x 2.
VT 3: [(1L, 2M, 2Mj x 2, laç, 1M, laç, 3M, laç, 1M, laç, Macv x 2)
x 8, pmarc] x 2.
Vlt 5: [(1L, 1M, 2Mj x 2, (laç, 1M) x 3, laç, Macv x 2, 3M) x 8,
pmarc] x 2.
Vlt 7: [(1L, 2Mj x 2, laç, 1M, laç, 3M, laç, 1M, laç, Macv x 2, 2M)
x 8, pmarc] x 2.
Repetir as vlts 1 – 8, mais 3 vezes.
Tricotar os aumentos para o corpo:
Vlt aumentos: [3M, [3M, A1d] x 17, [4M, A1d] x 17, 6M] x 2
[162 ms na frente e costas]
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A partir deste ponto, seguir a instrução como para a técnica
portuguesa, mas tricotando em circular sempre em meia, em vez
de liga. Depois de separar as frentes e costas tricotar em ponto
jersey de acordo com os gráficos correspondentes.

MERINO LAND

(100% Lã Merino Superwash)

Merino Land é um fio fino de lã merino, cuja definição de ponto se
revela ideal para projectos em Jacquard, como este colete. Este
modelo apresenta ainda a particularidade de estar explicado
segundo duas técnicas: à Portuguesa (tricotado pelo lado do
avesso) e Continental/Inglesa (tricotado pelo lado do direito).
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Gráfico A - Ponto rendado do cós
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Repetir 16 vezes
Repetir carrs 1 a 8, 4 vezes

Gráfico A1 - Ponto rendado do cós
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Gráfico B - Padrão de ponto colorido
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cor A

cor B

rematar

não existe

LD: 2Mj
LA: 2Lj

LD: Macv
LA: PPL

repetir 5 vezes

repetir 3 vezes

na frente, tricotar até à carr 21
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Gráfico D - Diminuições da cava

cor A
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Gráfico I - Diminuições da frente esquerda
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cor A

cor B

rematar

não existe

LD: Macv
LA: PPL

não existe

LD: 2Mj
LA: 2Lj

repetir 2 vezes
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Gráfico O - Diminuições da frente direita

cor A

cor B

rematar

repetir 2 vezes

