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Virar o calcanhar tricotando em carreiras encurtadas, da seguinte forma: 
Carr 1 (LD): 14 (15)M, virar.
Carr 2 (LA): p1c/FF, 7L, virar.
Carr 3: p1c/FA, 6M, 2Mj, 1M, virar.
Carr 4: p1c/FF, 7L, 2Lj, 1L, virar. 
Carr 5: p1c/FA, 8M, 2Mj, 1M, virar.
Carr 6: p1c/FF, 9L, 2Lj, 1L, virar.
Carr 7: p1c/FA, 10M, 2Mj, 1M, virar.
Carr 9: p1c/FF, 11L, 2Lj, 1L, virar. [14 (16) ms]

2ª PARTE

MEIA ESQUERDA: tricotar em meia até 3 ms antes do MIV, começar a tricotar a aba
do calcanhar em idas-e-voltas.
MEIA DIREITA: tricotar 25 (22) ms em meia e começar a tricotar a aba do calcanhar
em dias-e-voltas.

Tricotar a aba do calcanhar:
Carr 1 (LD): 2M, [p1c/FA, 1M] x 9 (10), virar.
Carr 2 (LA): p1c/FF, L até ao final.
Carr 3: [p1c/FA, 1M] rep até ao final.
Carr 4: p1c/FF, L até ao final.
Repetir as carrs 3 e 4 mais 6 vezes.

CALCANHAR

Retomar o trabalho em circular e tricotar as diminuições para o pé:
Vlt 1: 14M, levantar e tricotar em meia 9 ms ao longo da ourela da aba do calcanhar,
tricotar em meia as 18 (22) ms em espera, levantar e tricotar em meia 9 ms ao longo
da ourela da aba do calcanhar. [50 (54) ms]

Só para tamanho L/XL:
Carr 10: p1c/FA, 12M, 2Mj, virar.
Carr 11: p1c/FF, 12L, 2Lj, virar. [14 ms]

ABA DO CALCANHAR

VIRAR O CALCANHAR

DIMINUIÇÕES PARA O PÉ



Vlt 2: 21M, 2Mj, cmarc, 18 (22)M, cmarc, PPM, M até ao final
Vlt 3: M até ao final
Vlt 4: M até 2 ms antes do marc, 2Mj, pmarc, M até marc, pmarc, PPM, M até ao final 
Vlt 5: M até ao final
Repetir as vlts 4 e 5 mais 5 (3) vezes. [36 (44) ms]

 
Só para tamanho L/XL: M até 2 ms antes do marc, 2Mj, pmarc, M até marc,
pmarc, PPM, M até ao final [42 ms]

 
Continuar a tricotar em meia até o pé medir aprox. 17 (19) cm desde o calcanhar, ou
5 cm menos que o comprimento desejado.

ABREVIATURAS

M: meia 
L: liga
cm: centímetros
Aprox.: aproximadamente
rep: repetir
m/ms: malha/malhas
vlt/vlts: volta/voltas

carr/ carrs :carreira/ carreiras
LD: lado do direito da peça
LA: lado do avesso da peça
marc: marcador
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador
MIV: marcador de inicio de volta

2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia

PPM: passar, passar, meia (passar 2 ms sem tricotar, como meia e 1 de cada vez; voltar a

colocar as ms na agulha esquerda e tricotá-las juntas em meia torcida)

2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga

p1c/FF: passar 1 m sem tricotar, como liga e com o fio na frente do trabalho

p1c/FA: passar 1 m sem tricotar, como liga e com o fio atrás do trabalho

Até à próxima semana...


