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FIO
1 novelo Trendy Rosários 4 cor 05 + 1 cor 13 (100 g/134m; 20% lã,
10% poliamida, 70 % acrílico) ou 1 novelo Cordatta Print Rosários
4 cor 113 + 1 novelo Cordatta cor 50 (100g/105m; 45% acrílico,
55% lã).
Este projecto foi tricotado em vários tipos de fios, permitindo
assim escolher o fio que melhor se ajustar ao estilo e ao gosto de
cada um. A combinação de várias cores empresta a esta pantufa
uma infinidade de opções divertida de diferentes peças.

MATERIAL
Agulhas 5mm, circulares ou direitas; agulha do mesmo número
para remate da união; 2 alfinetes ou fio para colocar malhas
em espera; 2 marcadores; agulha de tapeçaria, para cerzir; fita
métrica.

AMOSTRA
10 cm = 18 m x 36 carr =18 riscas de jarreteira.

TAMANHOS
Único de adulto (37 – 39).

DIFICULDADE
Fácil - a técnica inclui ponto de jarreteira, carreiras encurtadas,
remate com 3 agulhas (opcional), cerzir.

INSTRUÇÕES
PONTOS
p. mousse - ponto mousse ou jarreteira: tricotar em ponto de
meia todas as carreiras. Cada duas carreiras produzem uma risca
de jarreteira.

Rua das Grutas, 13 - Apartado 123 2485-059 Mira de Aire - Portugal
Tel. +351 244 447 300 Fax +351 244 447 309
info@rosarios4.com www.rosarios4.com

Execução de cada pantufa.
Pode ser tricotada uma de cada vez ou em simultâneo, usando,
neste caso, duas pontas de fios do mesmo novelo ou de um
outro, para cada pantufa. Em qualquer dos casos as indicações,
nas instruções a seguir, são dadas para um pé, que será repetido
para tricotar a segunda pantufa, no caso de optar por tricotar
separadamente.
Pode aumentar-se - ou diminuir-se - o número de malhas de
montagem, bem como o número de carreiras. Dever-se-á ter em
conta que o número definido deverá ser divisível por 4, para que
fique o mesmo número de malhas distribuídas.
Este esquema é iniciado pela canela da perna, pelo que deverá
definir-se o número de malhas. Com uma fita métrica medir
a medida em volta da base da perna e montar as malhas
necessárias.
O efeito de sapato é-lhe dado pela união das duas partes do trico,
ao unir as laterais. Usando cores diferentes para a sola e para
o peito do pé empresta a ideia de ter um sapato. Combinando
entre várias cores ou restos de lãs encontradas na caixa das lãs,
remanescentes de trabalhos anteriores, fará as suas pantufas
bem divertidas.

PERNA
Montar 44 malhas (para cada pantufa) e tricotar em p. meia 20
carreiras, terminando numa volta do direito. Ficam visíveis 10
riscas de jarreteira, do lado direito do trabalho. Cortar o fio.
PEITO DO PÉ
Colocar em espera (numa agulha suplementar ou num fio de
segurança) as 11 malhas periféricas do lado direito e as 11 malhas
do lado esquerdo. Ficam na agulha principal do tricot as 22
malhas centrais do trabalho e é essas que agora vamos tricotar.
Tricotar 44 carreiras em ponto de meia (=22 riscas de jarreteira),
ou o tamanho necessário do pé, descontando 8 cm (ou seja o
tamanho que iremos acrescentar para a ponta do pé (=4 cm) e o
calcanhar (=4 cm), que serão tricotados como se descreve a seguir.
PONTA DO PÉ
Brincando e conjugando cores (opcional) ou continuando com o
mesmo fio:
Tricotar as carreiras encurtadas para a ponta do pé da seguinte
forma:
1.ª carr (LD): M até uma malha antes do final (21m), Envolver próx.
malha & Voltar (E&V);
2.ª carr (LA): M até 1 malha antes do final (20m), E&V;
3.ª carr: M até uma malha antes do último E&V, E&V;
4.ª carr: M até uma malha antes do último E&V, E&V.
Continuar deste modo até ter 7 E&V de cada lado do trabalho e 8
malhas simples, ao centro.
Inverter o processo continuando a tricotar da seguinte forma
(tricotar as malhas E&V como uma malha simples, dado que num
tricot de jarreteira não é visível a “envolta”):
1.ª carr: M até uma malha antes do primeiro E&V, E&V, cmarc
antes de voltar;
2.ª carr: M até uma malha antes do primeiro E&V, E&V, cmarc
antes de voltar;
3.ª carr: M até ao marc, rmarc, E&V, cmarc antes de voltar;
4.ª carr: M até ao marc, rmarc, E&V, cmarc antes de voltar. Os
marcadores vão-nos orientando para sabermos onde fazer a nova
E&V e, desta forma, afastando-se, até atingirem os extremos do
trabalho.
Continuar deste modo até voltar a ter as 22 malhas simples, sem E&V.
SOLA DO PÉ
Tricotar o mesmo número de carreiras em p. de jarreteira, como
para o peito do pé.
CALCANHAR
Tricotar do mesmo modo que a ponta do pé.
Tricotar mais 8 carr. (= 4 riscas de jarreteira), terminando com uma
carreira do lado do avesso, para que a risca final de jarreteira fique
do lado do direito.
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ACABAMENTO
Com uma agulha auxiliar do mesmo tamanho, tricotar, rematando,
as 22 malhas em espera com as 22 malhas da sola do pé (ou o
número de malhas que tiver definido desde o início da montagem),
sendo que o número de malhas deve ser igual.
Cerzir as laterais e a união da parte de trás da perna.
Mergulhar a peça com água morna e deixar repousar durante 30
minutos. Deixar secar, naturalmente, estendida sobre uma toalha
turca seca, em lugar arejado e longe do sol.

ABREVIATURAS
Carr: carreira
CE: carreira encurtada
cm: centímetro
cmarc - colocar marcador
E&V: Envolve & Volta - tricotar até à malha anterior que se vai
envolver. Com o fio por detrás do trabalho, passar a próxima
malha, em modo de liga, sem trabalhar, para a agulha direita.
Virar o trabalho no sentido dos ponteiros do relógio. Passar o
fio, para a parte de trás do trabalho, entre as agulhas. Voltar a
passar a malha da agulha esquerda, para a agulha direita, sem
trabalhar, ficando assim, a malha envolta, evitando buraco no
tricot. Continuar a tricotar, de acordo com as indicações do
esquema. Esta regra, simples, aplica-se neste esquema dado
que é tricotado em ponto de jarreteira e não se nota a malha
envolta no final do trabalho.
g: grama
LA: lado do avesso
LD: lado direito
m: malha
M: malha de meia
p. jarreteira: tricotar todas as carreiras em p. meia
p. meia: ponto de meia
pms: passar malha seguinte sem tricotar
rmarc: retirar marcador

TRENDY

(70% Acrílico, 20% Lã, 10% Poliamida)

CORDATTA
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(55% Lã, 45% Acrílico)

Estas pantufas ou meias grossas são umas óptimas companheiras
nas nossas constantes caminhadas pela casa fora, ou sentadas num
cantinho confortável no final do dia, lendo ou tricotando. Fáceis de
lavar e de tricotar. São tricotadas a direito, evitando assim o tricot
em meia circular. Como são tricotadas em ponto de jarreteira e com
uma agulha não muito grossa, a malha ganha flexibilidade e, por isso,
muito ajustáveis ao pé!
Bom trabalho! Tricotar é viciante! É mania – é terapia!”
Fátima de Haan
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