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DESIGN

LUÍSA LÓ

55, 57, 59 cm

40, 42, 44

34, 36, 38 cm
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20, 21, 23 cm
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Bomber Jacket

50, 54, 58 cm

FIO
4 novelos Tradição Rosários 4 cor 05 (cor A).
3 novelos Tradição Rosários 4 cor 08 (cor B).

AGULHAS
Tricot 5,5 e 6mm.

ACESSÓRIOS
1 fecho-éclair (ajustado à altura final da peça).

TAMANHOS
S, M, L.

INSTRUÇÕES
COSTAS
Com agulhas 5,5 mm e com a cor A montar 70 (76, 82) malhas.
Tricotar 2 carreiras em canelado 1 x 1 (1 meia, 1 liga). Trocar para
a cor B e tricotar 2 carreiras em canelado.
Tricotar mais 6 carreiras seguindo esta sequência de cor.
Continuar com a cor B e mudar de agulhas para 6 mm. Tricotar 14
carreiras em ponto jersey e pelo lado direito do trabalho fazer o
seguinte aumento: 1 malha em meia, 1 aumento, meia até última
malha, 1 aumento, 1 malha em meia.
Repetir este aumento a cada 14 carreiras mais 2 vezes. Deverá
ficar com 76 (82, 88) malhas na agulha.
Continuar a direito até costas medirem 34 (36, 38) cm desde o
início.
CAVAS
Rematar 3 malhas no início das próximas 2 carreiras. Ficou com
70 (76, 82) malhas na agulha.
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Rematar 2 malhas no início das próximas 4 carreiras. Ficou com
62 (68, 74) malhas na agulha.

repetir as instruções dadas para o cós canelado das costas.
Continuar com a cor B e mudar de agulhas para 6 mm. Tricotar
14 carreiras em ponto jersey e pelo lado direito do trabalho fazer
o seguinte aumento: tricotar todas as malhas em meia até última
malha, 1 aumento, 1 malha em meia.
Repetir este aumento a cada 14 carreiras mais 2 vezes. Deverá
ficar com 41 (43, 47) malhas na agulha.
Continuar a direito até a frente medir 34 (36, 38) cm desde o início.
CAVA
Pelo avesso, rematar 3 malhas no início da carreira. Ficou com 38
(40, 44) malhas na agulha. Tricotar uma carreira.
Pelo avesso, rematar 2 malhas no início da carreira. Ficou com 36
(38, 42) malhas na agulha. Tricotar uma carreira.
Pelo avesso, rematar 2 malhas no início da carreira. Ficou com 34
(36, 40) malhas na agulha. Tricotar uma carreira.
Pelo avesso, rematar 1 malha no início da carreira. Tricotar uma
carreira.
Repetir esta última diminuição mais 2 vezes. Ficou com um total
de 31 (33, 37) malhas.
Continuar a direito até a cava medir 14 (15, 17) cm.
DECOTE
Pelo direito do trabalho (lado do decote) rematar 4 malhas no
início da carreira. Tricotar uma carreira. Ficou com um total de 27
(29, 33) malhas.
Pelo direito do trabalho rematar 3 malhas no início da carreira.
Tricotar uma carreira. Ficou com um total de 24 (26, 30) malhas.
Pelo direito do trabalho rematar 2 malhas no início da carreira.
Tricotar uma carreira. Repetir esta última diminuição mais uma
vez. Ficou com um total de 20 (22, 24) malhas.
Pelo direito do trabalho rematar 1 malha no início da carreira.
Tricotar uma carreira. Repetir esta última diminuição mais 6 vezes.
Ficou com um total de 14 (16, 18) malhas.

Rematar 1 malha no início e outra no final das próximas 3
carreiras. Ficou com 56 (62, 68) malhas na agulha.

Rematar todas as malhas.

Continuar a direito até cava medir 19 (20, 22) cm.

Repetir as instruções da frente direita mas invertendo a posição
das diminuições e dos mates.

OMBROS
Pelo lado direito do trabalho tricotar 19 (21, 23) malhas, rematar
as próximas 18 (20, 22) malhas, e tricotar as restantes 19 (21,
23) malhas.
A partir daqui os ombros são tricotados separadamente.
Apenas no lado do decote, rematar 3 malhas. Tricotar 1 carreira.
Rematar 2 malhas no lado do decote. Tricotar 1 carreira.
Rematar as restantes 14 (16, 18) malhas. Juntar o fio ao outro
ombro e repetir os mesmos mates.
FRENTE DIREITA
Com agulhas 5,5 mm e com a cor A montar 38 (40, 44) malhas e

FRENTE ESQUERDA

MANGAS
Com a cor A e agulhas 5,5 mm, montar 38 (40, 42) malhas.
Tricotar 6 cm de canelado 1 x 1 (1 meia, 1 liga).
Trocar para agulhas 6 mm e continuando com a cor A tricotar 8
carreiras em ponto jersey.
Fazer o seguinte aumento: 1 malha em meia, 1 aumento, meia até
última malha, 1 aumento, 1 meia.
Repetir esta carreira de aumentos a cada 8.ª carreira 8 vezes no
total, até ficar com 54 (56, 58) malhas. Continuar a direito até
manga medir aproximadamente 40 (42, 44) cm desde o início.
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CAVA E CABEÇA DE MANGA
Rematar 3 malhas no início das próximas 2 carreiras.
Rematar 2 malhas no início das próximas 2 carreiras.
Ficou com um total de 44 (46, 48) malhas.
Rematar 2 malhas no início de todas as seguintes carreiras até
ficar com 6 malhas na agulha. Rematar as malhas.
Repetir as instruções para a outra manga.
BOLSOS (X2)
Com a Cor A e com agulhas 5,5 mm montar 26 malhas e tricotar 8
carreiras de canelado 1 x 1. Rematar todas as malhas.
ACABAMENTOS
Coser os ombros das frentes aos das costas.
Coser as mangas às suas respectivas cavas.
Coser as costuras laterais do corpo bem com as das mangas.
CARCELA DA FRENTE
Com a Cor A, pelo lado direito do trabalho e começando no
decote, levantar 64 (68, 72) malhas ao longo da frente direita.
Depois de levantadas as malhas deverá rematá-las todas.
Repetir para a frente esquerda do casaco.
CARCELA DO PESCOÇO
Com a Cor A, pelo lado direito do trabalho e começando no
decote da frente direita, levantar um total de 50 (56, 62) malhas ao
longo da frente direita, costas e frente esquerda.
Tricotar 4 carreiras de canelado 1 x 1 (1 meia, 1 liga).
Tricotar mais 12 carreiras de canelado usando voltas encurtadas
sempre a 4 malhas antes da última volta encurtada.
Tricotar uma carreira com todas as malhas assim fechando os
buracos provocados pelas voltas encurtadas.
Aplicar o fecho.
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Coser os bolsos às frentes conforme desejar.

TRADIÇÃO
(100% Lã)

Feito com Tradição, o fio de lã ideal para tricotar este modelo. A
espessura e estrutura do fio adequam-se ao casaco, tornando-o
numa peça confortável, para usar no dia-a-dia.
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