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MARVILA

DESIGN:

FILIPA CARNEIRO

19 (21, 23, 26, 27, 31) cm

Primavera . Verão

28 (28, 28, 30, 30, 30) cm
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Marvila

46 (50, 56, 60, 64, 71) cm

FIO
7 meadas de Marvila da Rosários 4, na cor 101 (100% linho,
50g/125m).

marc, pmarc, 1M, 1L, 1M, p1c/L, 1L.

AGULHAS

Repetir as carrs 6 – 7, para formar novamente uma casa de botão.

Agulhas circulares de 2,5 mm e 3,0 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

AMOSTRA
25 ms e 33 carrs - 10x10 cm em ponto estrelas com agulha 3
mm, lavada e blocada (é importante lavar e secar a amostra pois
a contagem de malhas pode alterar com a primeira lavagem).

ACESSÓRIOS
Marcadores, agulha de tapeçaria.

TAMANHO
XS

MEDIDAS
92 cm de contorno de peito (ver medidas finais da peça no
esquema) – estas medidas já incluem aproximadamente 14
cm de folga positiva.

INSTRUÇÕES
CORPO
Montagem tubular
Com a agulha de 2,5 mm e o fio de desperdício, montar 104 ms.
Mudar para o fio principal e tricotar:
Carr 1: liga.
Carr 2: meia.
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Repetir as carrs 1 - 2, mais 1 vez.
Carr 5: (1L, levantar 1 m da montagem provisória e tricotar em
M) x repetir até última malha, 1L, levantar 1 m da montagem
provisória e tricotar em L - ficam 208 ms nas agulhas.

Carr 6 (LD): 2M, (1L, 1M) x repetir até 2 ms do fim, 1L, A1E, 1M.
[209 ms]
Tricotar o cós em canelado 1x1:

Carr 1 (LA): 1L, (p1c/L, 1M) x 2, cmarc, 1L, (1M, 1L) x repetir até 5
ms do final, cmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Carr 2: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, 1M, (1L, 1M) x repetir até
ao marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 3: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, 1L, (1M, 1L) x repetir até ao
marc, pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 2 - 3, mais 1 vez. Tricotar a casa de botão:

Carr 6 (LD): p1c/M, 1M, 1L, laç, 2Lj, pmarc, 1M, (1L, 1M) x repetir
até ao marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 7: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, 1L, (1M, 1L) x repetir até ao

Repetir as carr 2 – 3, mais 8 vezes (16 carrs no total).
Repetir as carrs 2 – 3, mais 1 vez.
Tricotar o corpo no ponto de estrelas e tricotar uma casa de botão
a cada 16 carreiras:
Carr 1 (LD): p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, 9M, (A1E, 9M) x 20,
10M, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
[229 ms no corpo; 53 ms nas frentes; 113 ms nas costas]

Carr 2: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, 53L, cmarc, 113L, cmarc, 53L,
pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Carr 3: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, [gráfico A - carr 3] x
repetir até marc, pmarc, [gráfico A - carr 3] x repetir até ao marc,
pmarc, [gráfico A - carr 3] x repetir até marc, pmarc, (p1c/L, 1M)
x 2, p1c/M.
Carr 4: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, [gráfico A - carr 4] x repetir
até marc, pmarc, [gráfico A – carr 4] x repetir até ao marc, pmarc,
[gráfico A - carr 4] x repetir até marc, pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Carr 5: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, [gráfico A] x repetir até
marc, pmarc, [gráfico A] x repetir até ao marc, pmarc, [gráfico A] x
repetir até marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 6: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, [gráfico A] x repetir até marc,
pmarc, [gráfico A] x repetir até ao marc, pmarc, [gráfico A] x repetir
até marc, pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Continuar a tricotar no padrão estabelecido até completar 7
repetições das 8 carrs do gráfico A, ou seja, até tricotar um total
de 56 carrs. Não esquecer de tricotar as casas de botão a cada
16 carreiras!
Tricotar aumentos para a cava (continuar a tricotar as casas de
botão sempre que corresponda):
Carr 1: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, tricotar no padrão até 1 m
antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, tricotar no padrão até 1m
antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, tricotar no padrão até ao
marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 2: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, L até ao último marc, pmarc,
(1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 1 – 2, mais 10 vezes, completando um total de 11
carrs de aumentos. Não esquecer de tricotar as casas de botão!
[69 ms nas frentes; 135 ms nas costas]
Separar frentes e costas
Carr 1 (LD): p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, tricotar no padrão
até 5 ms antes do marc, 5M, retirar marc, colocar todas as ms
das costas num fio de desperdício e deixar em espera, retirar
marcador, colocar todas as ms da frente esquerda num fio de
desperdício e deixar em espera. Continuar a tricotar apenas as
ms da frente direita. A partir deste momento não tricotar mais
nenhuma casa de botão.
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FRENTE DIREITA

Carr 2 (LA): 1L, (p1c/L, 1M) x 2, cmarc, tricotar no padrão até
marc, pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Carr 3: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, Macv, tricotar no padrão
até ao marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 4: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao marc,
pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 3 – 4 mais 27 vezes, completando um total de 28
carrs de diminuições. [41 ms no ombro]
Tricotar sem diminuições:
Carr 1: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao
marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 2: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao marc,
pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 1 – 2 mais 2 vezes. Deixar as ms do ombro em
espera.
FRENTE ESQUERDA

Carr 2 (LA): 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, tricotar no padrão até 5 ms
do final, cmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Carr 3: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, tricotar no padrão até 2 m
antes do marc, 2Mj, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 4: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao marc,
pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 3 – 4 mais 27 vezes, completando um total de 28
carrs de diminuições. [41 ms no ombro]
Tricotar sem diminuições:
Carr 1: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao
marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 2: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao marc,
pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 1 – 2 mais 2 vezes. Deixar as ms do ombro em
espera.
COSTAS

Carr 2 (LA): 1L, (p1c/L, 1M) x 2, cmarc, tricotar no padrão até 5
ms do final, cmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Carr 3: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao
marc, pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
Carr 4: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, tricotar no padrão até ao marc,
pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 3 – 4 mais 27 vezes, completando um total de
54 carrs.
Tricotar as malhas centrais em canelado:
Carr 1: p1c/M, (1M, p1c/L) x 2, pmarc, tricotar 36 ms no padrão
estabelecido, (1L, 1M) x 26, 1L, tricotar no padrão até ao marc,
pmarc, (p1c/L, 1M) x 2, p1c/M.
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Carr 2: 1L, (p1c/L, 1M) x 2, pmarc, tricotar 36 ms no padrão
estabelecido, (1M, 1L) x 26, 1M, tricotar no padrão até ao marc,
pmarc, (1M, p1c/L) x 2, 1L.
Repetir as carrs 1 – 2 mais 2 vezes, completando 6 carrs de
canelado nas malhas centrais.
UNIR OS OMBROS
Pelo lado do avesso, unir o ombro direito com remate a 3 agulhas:
colocar as 41 ms em espera da frente direita numa agulha auxiliar;
colocar as 2 agulhas (costas e frente) em paralelo, na mão
esquerda; com a agulha da mão direita, rematar as malhas da
frente unindo-as com as respetivas malhas das costas.
Rematar 53 ms para o decote, respeitando o padrão do canelado.
Unir o ombro esquerdo com remate a 3 agulhas:
Colocar as 41 ms em espera da frente esquerda numa agulha
auxiliar; colocar as 2 agulhas (costas e frente) em paralelo, na mão
esquerda; com a agulha da mão direita, rematar as malhas da
frente unindo-as com as respetivas malhas das costas.
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ACABAMENTOS
Rematar todos os fios com a agulha de tapeçaria. Coser os
botões na ourela esquerda, no lado oposto a cada uma das casas
de botão da ourela direita. Lavar cuidadosamente a peça com um
detergente neutro e deixar secar na horizontal, ajustando-as às
medidas finais.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
m/ms: malha/malhas
Carr/s: carreira/carreiras

GRÁFICO

marc: marc

Gráfico A - instrução escrita

cmarc: colocar marcador

Carr 1 (LD): meia.

pmarc: passar marcador

Carr 2 (e todas as carrs do LA): liga.
Carr 3: 1M, (estrela, 3M) x repetir até 4 ms do fim, estrela, 1M.
Carr 5: meia.
Carr 7: 1M, (3M, estrela) x repetir até 4 ms do fim, 4M.
Estrela: tricotar 3 malhas juntas em liga e não retirar a malha da
agulha esquerda; tricotar as mesmas 3 malhas em meia e depois
em liga novamente; retirar da agulha esquerda.

Gráfico A

laç: laçada
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga
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)
A1E: aumento de 1 malha com inclinação à esquerda, em meia
(com a agulha esquerda levantar o travessão entre as malhas, da
frente para trás; tricotar a laçada formada em meia torcida)
A1D: aumento de 1 malha com inclinação à direita, em meia (com
a agulha direita levantar o travessão entre as malhas, de trás para
a frente; tricotar a laçada formada em meia)

LD: Meia
LA: Liga

Estrela

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

Repetir

MARVILA
(100% Linho)

Vista-se de estrelas neste Verão, com esta blusa de linho colorido. A
forma e os detalhes tornam este modelo numa peça encantadora,
que ganha movimento e ainda mais brilho quando vestida.

Cor 101

