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DESIGN

FILIPA CARNEIRO
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30 cm

70 cm

AMOSTRA
16,5 ms e 21 voltas – 10 x 10 cm em ponto mosaico com agulha
de 5,5 mm, lavada e blocada (é importante lavar e secar a amostra
pois a contagem de malhas pode alterar com a primeira lavagem).

Vlts 9 e 10, cor A: meia.

FIO

Vlts 13 e 14, cor A: meia.

1 novelo Serra da Rosários 4, na cor 03 (100 g/125 m) – cor A.

Vlt 12, cor B: [(p1c/FA, 1L) x 3, p1c/FA, 7M] rep até ao MIV.
Vlt 15, cor B: [(p1c/FA, 1M) x 3, p1c/FA, 7M] rep até ao MIV.

1 novelo Serra da Rosários 4, na cor 11 (100 g/125 m) – cor B.

Vlt 16, cor B: [(p1c/FA, 1L) x 3, p1c/FA, 7M] rep até ao MIV.

AGULHAS

Cortar o fio de cor B. Com a cor A tricotar 2 vlts em Meia e, em
seguida, 4 vlts em canelado 2x2 [2M, 2L]. Rematar todas as ms
no padrão do canelado.

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

ACESSÓRIOS
Agulha de tapeçaria, marcadores de malhas.

MEDIDAS FINAIS
70 cm de contorno e 30 cm de altura.

INSTRUÇÃO
Com a cor A montar 112 ms, utilizando a montagem dupla
tradicional. Unir para tricotar em circular, tendo o cuidado de não
torcer as malhas, e colocar o marcador de início de volta (MIV).
Tricotar 4 vlts em canelado 2x2 - [2M, 2L].
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Vlt 11, cor B: [(p1c/FA, 1M) x 3, p1c/FA, 7M] rep até ao MIV.

Juntar a cor B e a partir daqui tricotar com as 2 cores, trocando a
cada 2 voltas. Não é necessário cortar os fios entre as mudanças
de cor, basta deixar a lã que não está a utilizar em espera no lado
do avesso do trabalho. No ponto mosaico, cada volta é tricotada
com apenas 1 cor e passando as malhas da outra cor de acordo
com o gráfico.
Tricotar o padrão de ponto mosaico seguindo o gráfico ou a
instrução seguinte:
Vlts 1 e 2, cor A: meia.
Vlt 3, cor B: [7M, (p1c/FA, 1M) x 3, p1c/FA] rep até ao MIV.
Vlt 4, cor B: [7M, (p1c/FA, 1L) x 3, p1c/FA] rep até ao MIV.
Vlts 5 e 6, cor A: meia.
Vlt 7, cor B: [7M, (p1c/FA, 1M) x 3, p1c/FA] rep até ao MIV.
Vlt 8, cor B: [7M, (p1c/FA, 1L) x 3, p1c/FA] rep até ao MIV.

Repetir as vlts 1 até 16, mais 2 vezes.

266
Outono . Inverno

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
m/ms: malha/malhas
Vlt/Vlts: volta/voltas
MIV: marcador de início volta
Rep: repetir
p1c/FA: passar 1 malha sem tricotar, como liga e com o fio atrás
do trabalho
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Cor 11

SERRA
(100% Lã)

Inspirada na cidade de Lisboa, esta gola é um reflexo das cores e
dos padrões que caracterizam a capital portuguesa: os azulejos,
os eléctricos, a calçada, a luz do sol, o rio e o mar.
Este modelo é tricotado com o fio Serra, 100% lã; experimente
também o Bio-Wool, 100% lã orgânica, com certificação GOTS.

