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66 cm

AMOSTRA
15 malhas em 26 carreiras = 10 x 10 cm.

Tricotar o primeiro novelo da cor A até terminar (um novelo de
uma cor, com o número indicado de malhas montadas, deverá
resultar em 24-26 carreiras - aprox. 10 cm).

FIO

No final da última carreira com a cor A, tricotar a malha de ourela
com a cor B e iniciar uma nova carreira com a mesma cor B.

2 novelos de Damasco Print da Rosários 4, na cor 05 (70%
algodão, 30% linho - 100g/200m) – cor A
2 novelos de Damasco Print da Rosários 4, na cor 21 (70%
algodão, 30% linho - 100g/200m) – cor B
2 novelos de Damasco Print da Rosários 4, na cor 33 (70%
algodão, 30% linho - 100g/200m) – cor C
2 novelos de Damasco Print da Rosários 4, na cor 31 (70%
algodão, 30% linho - 100g/200m) – cor D
Pode escolher qualquer combinação de cores deste fio, ou de outros
adequados, em termos de composição e espessura, a este modelo.
A ordem das cores pode ser também alterada, de acordo com o seu
gosto pessoal.
Se quiser tricotar um top curto, até 55 cm de comprimento, por
exemplo, 4 novelos serão suficientes.
Poderá também considerar os seguintes fios Rosários 4 para este
projecto:

210 cm

Damasco Liso ( (70% algodão, 30% linho - 100g/200m)
Chiado (100% algodão - 100g/210m)
Madeira (100% algodão Egípcio mercerizado - 100g/210m)
Re-Use (100% algodão reciclado - 100g/192m)
Sol (44% algodão, 35% poliéster, 11% poliéster metálico, 10%
poliamida - 50g/110m)

AGULHAS
Agulhas circulares de 3,5 mm ou o tamanho necessário para
obter a tensão desejada, com cabo de 100 cm de comprimento
(no mínimo).

Tricotar metade do número total de carreiras com a cor B (no meu
caso, 12 carreiras).
Mudar da cor B para a cor C, da forma descrita acima.
Ao tricotar com fios com este tipo de tingimento, não é relevante o
lado (direito ou avesso) em que é feita a mudança de cor. É, sim,
importante que antes e depois do decote não tenha uma grande
diferença no número de carreiras.
Tricotar o novelo inteiro da cor C.
Aproximando-se o final do novelo, marcar o meio da peça, no meu
caso, as malhas 168 e 169 (malhas de liga). Colocar marcador
entre estas duas malhas.
Tricotando a última carreira com esta cor, cruzar as malhas
assinaladas* (malhas 168 e 169), continuar de acordo com o
padrão.
*Desta forma, fixamos o trabalho para que as malhas não estiquem.
No passo seguinte, elas vão tornar-se malhas de ourela para a gola.
Mudar da cor C para a cor D.

66 cm
Começar
a tricotar com a cor D de acordo com a imagem. Quando
chegar ao marcador (malhas 168 e 169), trabalhar a malha 168
como ourela. Pegue na outra ponta do novelo da cor D, passe
a malha 169 como uma malha de ourela, em início de carreira, e
continue a tricotar de acordo com o padrão.

1 marcador.

A peça está agora dividida em 2 partes e vai tricotar com as duas
pontas do novelo, e as duas partes (frente e costas) ao mesmo
tempo.

MEDIDAS FINAIS

Mude da cor D para a cor B (todo o novelo).
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Se está a trabalhar com o fio Damasco Print, e se não tiver fio para
terminar a carreira, pode mudar de cor antes do final da carreira.
Numa peça grande com este colorido, a mudança de cor não será
notória. Mas se é perfeccionista, será melhor utilizar o primeiro
método de transição de cor!

Medidas da peça acabada e fotografada (altura da modelo na
foto: 165 cm): cerca de 66 cm de largura x 105 cm de altura (em
aberto e usado como manta: cerca de 210 cm de comprimento).

INSTRUÇÕES
Para um vestido igual ao da foto (pode escolher uma combinação
ou sequência de cores diferente).
Com a cor A, montar 338 malhas.
Tricotar em canelado inglês 2x2, pelo que o número de malhas
deverá ser múltiplo de 4 + 2 pontos de ourela.
As malhas de ourela são trabalhadas em liga, para ficar elástica
e sem apertar.

Tricotar o novelo da cor D até ao fim.
Tricotar o novelo da cor B até ao fim.

Nota: as duas partes do vestido são tricotadas ao mesmo tempo!
Mudar da cor B para a cor D.
Tricotar o novelo da cor D até ao fim.
No final da carreira (a segunda parte da peça), mudar da cor D
para a cor C.
Começe a tricotar com a cor C. Tricotar até à malha 168 (ourela),
cruzar as malhas 168 e 169 (a ourela da segunda metade da
peça), e tricotá-las de acordo com o padrão (no meu caso, são
2 malhas de liga).
Continuar seguindo o padrão estabelecido.
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As duas partes estão agora unidas. O decote está finalizado.
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Tricotar a metade remanescente da cor B.

Tricotar o novelo da cor C até ao fim.
Mudar da cor C para a cor B (metade do novelo remanescente).
Mudar da cor B para a cor A.
Tricotar o novelo da cor A até ao fim.
ACABAMENTOS
Rematar de forma adequada para fechar o canelado inglês 2x2.
Rematar as pontas.
Lavar o vestido como recomendado.
Estender horizontalmente para secar.
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Nota: Chamo a atenção para o facto de que os fios Rosários 4
com este tipo de composição praticamente não sofrem alterações
nem em largura nem comprimento. Mesmo com o peso da peça
na foto (800g), depois de lavada e seca, não foram observadas
deformações. É importante ter em consideração as especificações
do fio (composição) na lavagem e utilização da peça.

Cor 37

DAMASCO

(70% Algodão, 30% Linho)

Artemis é um vestido de Verão fantástico, perfeito para levar
para a praia ou para um piquenique no campo. Pode seguir
a sugestão de cores da designer, ou escolher os seus tons
favoritos do fio Damasco para tricotar um vestido Artemis
único e personalizado.

