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SILK 4 MILK
ECOLÓGICO

DESIGN

FILIPA CARNEIRO
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45 (46, 46, 46, 46, 47) cm

33 (33, 36, 37, 38, 40) cm

90 (97, 110, 119, 128, 139) cm

AMOSTRA
22 ms e 32 carrs - 10x10 cm em ponto jersey com agulha 3,5 mm,
lavada e blocada (é importante lavar e secar a amostra pois a
contagem de malhas pode alterar com a primeira lavagem).

FIO
9 (10, 12, 13, 15, 17) novelos de Silk 4 Milk Rosários 4, na cor 111
(50g/110m).

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

ACESSÓRIOS
Marcadores, agulha de tapeçaria, lã de desperdício, 8 botões.

TAMANHOS
XS, S, M, L, XL, XXL.

MEDIDAS
90 (97; 110; 119; 128; 139) cm de contorno de peito (ver medidas finais
da peça no esquema); estas medidas já incluem aproximadamente 6
cm de folga no peito.

INSTRUÇÕES
DECOTE
Com as agulhas 3,5 mm, montar 56 (56, 60, 60, 64, 66) ms.
Carr preparação (LA): 2L, cmarc, 6 (6, 6, 4, 4, 4) L, cmarc, 40
(40, 44, 48, 52, 54) L, cmarc, 6 (6, 6, 4, 4, 4) L, cmarc, 2L.
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Carr 1 (LD): 1M, A1D, 1M, pmarc, A1E, M até 1 m antes do marc,
A1D, 1M, pmarc, [gráfico A – comece na carr 1 (1, 5, 9, 13, 15)],
pmarc, 1M, A1E, M até marc, A1D, pmarc, 1M, A1E, 1M.
Carr 2: L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, [gráfico A], pmarc,
L até marc, pmarc, L até final.
Carr 3: M até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, M até 1
m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, [gráfico A], pmarc, 1M, A1E,
M até marc, A1D, pmarc, 1M, A1E, M até final.
Carr 4: L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, [gráfico A], pmarc,
L até marc, pmarc, L até final.
Repetir as carrs 3 - 4, mais 3 vezes. [7 ms nas frentes; 16 (16, 16,
14, 14, 14) ms nas mangas; 50 (50, 54, 58, 62, 64) ms nas costas]

Continuar os aumentos no raglan e tricotar os aumentos para o
decote:
Carr 11 (LD): 1M, A1E, M até 1 m antes do marc, A1D, 1M,
pmarc, A1E, M até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, [gráfico
A], pmarc, 1M, A1E, M até marc, A1D, pmarc, 1M, A1E, M até 1
m do final, A1D, 1M.
Carr 12 (LA): L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, [gráfico A],
pmarc, L até marc, pmarc, L até final.
Repetir as carrs 11 – 12, mais 5 (5, 5, 6, 6, 6) vezes. [19 (19, 19,
21, 21, 21) ms nas frentes; 28 ms nas mangas; 62 (62, 66, 72, 76,
78) ms nas costas]
Montar ms para o decote:
Carr 1 (LD): M até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, M
até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, [gráfico A], pmarc, 1M,
A1E, M até marc, A1D, pmarc, 1M, A1E, M até final, utilizando a
montagem simples montar 11 (15, 19, 20, 20, 23) ms.
Carr 2 (LA): L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, [gráfico A],
pmarc, L até marc, pmarc, L até final, utilizando a montagem
simples montar 11 (15, 19, 20, 20, 23) ms.
[31 (35, 39, 42, 42, 45) ms nas frentes; 30 ms nas mangas; 64 (64,
68, 74, 78, 80) ms nas costas]
Continuar a tricotar os aumentos no raglan até ao final do gráfico A:
Carr 1 (LD): M até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, M
até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, [gráfico A], pmarc, 1M,
A1E, M até marc, A1D, pmarc, 1M, A1E, M até final.
Carr 2 (LA): L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, [gráfico A],
pmarc, L até marc, pmarc, L até final.
Repetir as carrs 1 - 2, mais 8 (8, 6, 3, 1, 0) vezes.
[40 (44, 46, 46, 44, 46) ms nas frentes; 48 (48, 44, 38, 34, 32) ms
nas mangas; 82 ms nas costas]
Continuar a tricotar os aumentos no raglan até à separação das
mangas:
Carr 1 (LD): M até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E,
M até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, 10M, cmarc,
[gráfico B], cmarc, 10M, A1D, pmarc, 1M, A1E, M até marc,
A1D, pmarc, 1M, A1E, M até final.
Carr 2 (LA): L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, L até marc,
pmarc, [gráfico B], pmarc, L até final.
Carr 3: M até 1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, M até
1 m antes do marc, A1D, 1M, pmarc, A1E, M até marc, pmarc,
[gráfico B], pmarc, M até marc, A1D, pmarc, 1M, A1E, M até marc,
A1D, pmarc, 1M, A1E, M até final.
Carr 4: L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, L até marc, pmarc,
[gráfico B], pmarc, L até final.
Repetir as carrs 3 - 4, mais 3 (5, 11, 16, 22, 27) vezes.
[45 (51, 59, 64, 68, 75) ms nas frentes; 58 (62, 70, 74, 82, 90) ms
nas mangas; 92 (96, 108, 118, 130, 140) ms nas costas]
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SEPARAR AS MANGAS
M até marc, remover marc, retirar as 58 (62, 70, 74, 82, 90) ms
seguintes para uma lã de desperdício e deixar em espera, utilizando
a montagem simples montar 3 ms, cmarc, montar 3 ms, remover
marc, M até marc, pmarc, [gráfico B], pmarc, M até marc, remover
marc, retirar as 58 (62, 70, 74, 82, 90) ms seguintes para uma lã
de desperdício e deixar em espera, utilizando a montagem simples
montar 3 ms, cmarc, montar 3 ms, remover marc, M até final. [48
(54, 62, 67, 71, 78) ms nas frentes; 98 (102, 114, 124, 136, 146) ms
nas costas]
Tricotar a carr do LA: L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, [gráfico
B], pmarc, L até marc, pmarc, L até final.
CORPO
Tricotar o corpo:
Carr 1 (LD): M até marc, pmarc, M até marc, pmarc, [gráfico B],
pmarc, M até marc, pmarc, M até final.
Carr 2 (LA): L até marc, pmarc, L até marc, pmarc, [gráfico B],
pmarc, L até final.
Continuar a tricotar no padrão estabelecido até o corpo medir 8 (8,
8, 10, 10, 10) cm desde a cava, terminando com uma carr do LA.
DEFINIR A CINTURA
Diminuições para a cintura:
Carr de diminuições (LD): M até 3 ms antes do marc, 2Mj, 1M,
pmarc, 1M, PPM, M até marc, pmarc, [gráfico B], pmarc, M até 3
ms antes do marc, 2Mj, 1M, pmarc, 1M, PPM, M até final.
Tricotar 7 carr no padrão estabelecido, sem diminuições.
Repetir a carr de diminuições a cada 8 carrs, mais 2 vezes.
Tricotar 7 carrs no padrão estabelecido, sem diminuições.
[45 (51, 59, 64, 68, 75) ms nas frentes; 92 (96, 108, 118, 130, 140)
ms nas costas]
Aumentos para a anca:
Carr de aumentos (LD): M até 1 m antes do marc, A1d, 1M, pmarc,
1M, A1e, M até marc, pmarc, [gráfico B], pmarc, M até 1 m antes do
marc, A1d, 1M, pmarc, 1M, A1e, M até final.
Tricotar 7 carrs no padrão estabelecido.
Repetir a carr de aumentos a cada 8 carrs, mais 2 vezes.
[48 (54, 62, 67, 71, 78) ms nas frentes; 98 (102, 114, 124, 136, 146)
ms nas costas]
Continuar a tricotar no padrão estabelecido até o casaco medir 28
(28, 31, 32, 33, 35) cm de altura desde a cava, ou 5 cm menos que o
comprimento desejado. Ajuste se necessário, para terminar na carr
4, 8, 12, 16, 20 ou 24 do gráfico B. Tricotar o cós:
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Tricotar o cós, tendo o cuidado de começar o gráfico C na coluna
assinalada para o seu tamanho: Carr 1 (LD): tricotar o gráfico
C até ao 2.º marc (retirar o 1º marc quando o encontrar), pmarc,
[gráfico D], pmarc, tricotar o gráfico E até ao final (retirar o
último marc quando o encontrar).
Continuar a tricotar no padrão estabelecido até completar 3
repetições das 4 carrs dos gráficos (12 carrs no total). Rematar
todas as ms no padrão do canelado.
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MANGAS
Com a agulha de 3,5 mm, pelo LD, e começando no centro das
malhas montadas na cava, levantar e tricotar em Meia 3 ms sobre
cada 1 das ms montadas na cava; em seguida, colocar na agulha
e tricotar em Meia as 58 (62, 70, 74, 82, 90) ms em espera para a
manga; por fim, levantar e tricotar em Meia 3 ms sobre as malhas
montadas na cava - ficam 64 (68, 76, 80, 88, 96) ms para a manga.
Unir para trabalhar em circular, colocar o MIV e tricotar 20 vlts
em Meia.
Diminuições para o punho:
Vlt diminuições (LD): 1M, Macv, M até 3 ms do MIV, 2Mj, 1M.
Tricotar 7 vlts em Meia.
Repetir a vlt de diminuições a cada 8 vlts, mais 5 (5, 6, 7, 8, 10)
vezes. [52 (56, 62, 64, 70, 74) ms]
Continuar a tricotar em ponto jersey até a manga medir 41 (42, 42,
42, 42, 43) cm de comprimento desde a cava (ou 4 cm menos que
o comprimento desejado). Tricotar o cós em canelado 2x2: [2M,
2L] rep até ao final. Tricotar 6 vlts em canelado. Rematar todas as
ms no padrão do canelado.
GOLA
Com a agulha mais pequena, pelo LD, levantar e tricotar em Meia:
11 (15, 19, 20, 20, 23) ms sobre as ms montadas no decote da
frente direita + 15 (15, 16, 16, 18, 21) ms ao longo da ourela dos
aumentos da frente direita (aprox 2 ms em cada 3 carr) + 56 (56,
60, 60, 64, 66) ms sobre as ms da montagem inicial + 15 (15, 16,
16, 18, 21) ms ao longo da ourela da frente esquerda (aprox 2 ms
em cada 3 carr) + 11 (15, 19, 20, 20, 23) ms sobre as ms montadas
no decote da frente esquerda - ficam 108 (116, 130, 132, 140,
154) ms na gola.
Tricotar a gola seguindo o gráfico F (G, H, I, J, K). Tricotar até
completar 6 repetições das 4 carrs do gráfico (24 carrs no total).
Repetir a carr 1 mais 1 vez. Rematar todas as ms no padrão do
canelado.
BARRA DE BOTÕES
BARRA ESQUERDA:
Com a agulha mais pequena, pelo LD, levantar e tricotar em Meia
136 (140, 152, 160, 168, 180) ms ao longo da ourela da frente
esquerda do casaco (aprox 3 ms em cada 4 carr).
Tricotar o cós em canelado 2x2:
Carr 1 (LA): 3L, [2M, 2L] rep até 1 m do final, 1L.
Carr 2 (LD): 3M, [2L, 2M] rep até 1 m do final, 1M.
Repetir as carr 1 - 2 mais 2 vezes e tricotar a carr 1 mais 1 vez.
Rematar todas as ms no padrão do canelado.

(5, 5, 4, 6, 6) ms no padrão do canelado.
Carr 4: tricotar 4 (5, 5, 4, 6, 6) ms no padrão do canelado, montar 2 ms,
[tricotar 17 (17, 20, 21, 22, 24) ms no padrão do canelado, montar 2 ms,
tricotar 17 (18, 19, 21, 22, 24) ms no padrão do canelado, montar 2 ms]
x 3, tricotar 10 ms no padrão do canelado, montar 2 ms, tricotar 4 ms
no padrão do canelado.
Carr 5: 3L, [2M, 2L] rep até 1 m do final, 1L.
Carr 6: 3M, [2L, 2M] rep até 1 m do final, 1M.
Carr 7: 3L, [2M, 2L] rep até 1 m do final, 1L.
Rematar todas as ms no padrão do canelado.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
aprox: aproximadamente
m/ms: malha/malhas
rep: repetir
Vlt/vlts: volta/voltas
Carr/s: carreira/carreiras
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
marc: marc
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador
laç: laçada
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
PPM: passar, passar, meia (passar 2 malhas sem tricotar, como meia e 1
de cada vez; voltar a colocar as 2 malhas na agulha esquerda e tricotálas juntas em meia torcida)
A1E: aumento de 1 malha com inclinação à esquerda (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 (com a agulha direita
levantar o travessão entre as malhas, de trás para a frente; tricotar a
laçada formada em meia)
TD 3/2/3: torcido de 8 malhas à direita (retirar 3 ms para a agulha auxiliar
e colocar na parte de trás do trabalho; retirar 2 ms para outra agulha
auxiliar colocar na parte de trás do trabalho; tricotar 3 ms em Meia;
tricotar em meia as 2 ms da agulha auxiliar; tricotar em Meia as 3 ms da
agulha auxiliar)
Ponto Jersey: tricotar as malhas das carreiras do lado do direito em
meia, e as malhas das carreiras do lado do avesso em liga (em circular:
meia em todas as malhas, em todas as voltas)
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BARRA DIREITA:
Com a agulha mais pequena, pelo LD, levantar e tricotar em Meia
136 (140, 152, 160, 168, 180) ms, ao longo da ourela da frente
direita do casaco, do mesmo modo que para a frente esquerda.
Tricotar o cós em canelado 2x2, com as respetivas casas de botão:
Carr 1 (LA): 3L, [2M, 2L] rep até 1 m do final, 1L.
Carr 2 (LD): 3M, [2L, 2M] rep até 1 m do final, 1M.
Carr 3: tricotar 4 ms no padrão do canelado, rematar 2 ms, tricotar
10 ms no padrão do canelado, rematar 2 ms, [tricotar 17 (18, 19, 21,
22, 24) ms no padrão do canelado, rematar 2 ms, tricotar 17 (17, 20,
21, 22, 24) ms no padrão do canelado, rematar 2 ms] x 3, tricotar 4

SILK 4 MILK

(60% Fibra de Leite, 30% Seda, 10% Caxemira)

Gardénia faz parte de uma dupla de casacos criada por Filipa
Carneiro. Partilham a mesma construção, mas têm detalhes que
os diferenciam: o fio utilizado, comprimento das mangas e a
gola. Tricotado com Silk 4 Milk, Gardénia é a versão de mangas
compridas e é perfeito para usar do Outono à Primavera.

Cor 01

Gráfico A
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tamanho XXL – começar na carr 15

tamanho XL – começar na carr 13

tamanho L – começar na carr 9

tamanho M – começar na carr 5

A1D

A1E

TD 3/2/3
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repetir 2 vezes

PPM

2Mj

laç

LD: meia
LA: liga
LD: liga
LA: meia
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Gráfico B
LD: meia
LA: liga
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Gráfico C
4
3
2
1

LD: meia
LA: liga

repetir 4 (5, 6, 7, 8, 9) vezes

LD: liga
LA: meia

tamanho XS - começar gráfico aqui

laç

tamanhos S e L - começar gráfico aqui

2Mj

tamanho M - começar gráfico aqui

PPM

tamanhos XL e XXL - começar gráfico aqui

Gráfico D
4
3
2

LD: meia
LA: liga

laç

PPM

LD: liga
LA: meia

2Mj

repetir 4 vezes

1

Gráfico E
4
3
2
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1

LD: meia
LA: liga

repetir 4 (5, 6, 7, 8, 9) vezes

LD: liga
LA: meia

tamanho XS - terminar gráfico aqui

laç

tamanhos S e L - terminar gráfico aqui

2Mj

tamanho M - terminar gráfico aqui

PPM

tamanhos XL e XXL - terminar gráfico aqui

Gráfico H

repetir 3 vezes

repetir 3 vezes

PPM

2Mj

laç

LD: liga
LA: meia

LD: meia
LA: liga

repetir 2 vezes

repetir 3 vezes

PPM

2Mj

laç

LD: liga
LA: meia

LD: meia
LA: liga

repetir 2 vezes

repetir 2 vezes

PPM

2Mj

laç

LD: liga
LA: meia

LD: meia
LA: liga
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Gráfico G

Gráfico F
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Gráfico K

Gráfico J

Gráfico I
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repetir 3 vezes

repetir 4 vezes

PPM

2Mj

laç

LD: liga
LA: meia

LD: meia
LA: liga

repetir 3 vezes

repetir 4 vezes

PPM

2Mj

laç

LD: liga
LA: meia

LD: meia
LA: liga

repetir 3 vezes

repetir 3 vezes

PPM

2Mj

laç

LD: liga
LA: meia

LD: meia
LA: liga
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