
#KNITFORAHAPPIERWORLD
#TRICOTAMOSJUNTOS
#TRICOTARNASOLEIRA

CATURNOS

Com o apoio de:
Design: Filipa Carneiro



LÃ: 3 novelos de ZELÂNDIA GROSSO da Rosários4, na cor 33 (100g/ 220m) – cor A

1 novelo de ZELÂNDIA GROSSO da Rosários4, na cor 02 (100g/ 220m) – cor B

AMOSTRA: 16 ms e 20 vlts - 10x10 cm em ponto jersey com agulha 5 mm

AGULHAS: agulhas circulares, ou 5 agulhas de meia, de 4.5 e de 5 mm 

(se necessário, ajuste o número da agulha para obter o valor da amostra)

ACESSÓRIOS: marcadores, agulha de tapeçaria

TAMANHOS: S/M, L/XL

MEDIDAS FINAIS: 32.5 (35) cm no contorno da perna; 22.5 (26) cm no contorno do pé.

Juntar a cor B e tricotar a vlt 1: [1M com a cor A, 1M com a cor B] rep até ao final.
Vlt 2: Trazer as lãs para a frente, [1L com a cor A, trazer a cor B por cima
da cor A e tricotar 1L com a cor B] rep até ao final tendo o cuidado de trazer
a lã com que vai tricotar sempre por cima da outra cor. A lã vai ficando enrolada
na frente do trabalho, não desenrole!
Vlt 3: trazer as lãs para a frente, [1L com a cor A, trazer a cor B por baixo
da cor A e tricotar 1L com a cor B] rep até ao final tendo o cuidado de trazer
a lã com que vai tricotar sempre por baixo da outra cor. A lã vai desenrolar
naturalmente.

Com a cor A, (sem cortar a cor B), tricotar:
Vlt 4: M até ao final.
Vlt 5: [2M, laç, 2Mj] rep até ao final.

1ª PARTE

Com as agulhas maiores e a cor A, montar 52 (56) ms no padrão de canelado
2x2. Mudar para as agulhas mais pequenas e tricotar o cós em canelado 2x2: [2L,
2M] repetir até ao final. Tricotar 10 vlts em canelado.
Mudar para as agulhas maiores e tricotar 1 vlt em meia.

CÓS

TRANÇAS



Retomar a cor B e tricotar a vlt 6: [1M com a cor A, 1M com a cor B] rep até ao final.
Vlt 7: Trazer as lãs para a frente, [1L com a cor A, trazer a cor B por baixo
da cor A e tricotar 1L com a cor B] rep até ao final tendo o cuidado de trazer
a lã com que vai tricotar sempre por baixo da outra cor. A lã vai ficando enrolada
na frente do trabalho, não desenrole!
Vlt 8: trazer as lãs para a frente, [1L com a cor A, trazer a cor B por cima
da cor A e tricotar 1L com a cor B] rep até ao final tendo o cuidado de trazer
a lã com que vai tricotar sempre por cima da outra cor. A lã vai desenrolar
naturalmente. Cortar a cor B e continuar a tricotar a meia com a cor A.

Tricotar 9 vlts em meia e colocar o marcador para tricotar as diminuições: 
MEIA ESQUERDA - Vlt 10: 14M, cmarc, M até ao final 
MEIA DIREITA - Vlt 10: 42M, cmarc, M até ao final
Vlt 11, diminuições: M até 2 ms antes do marc, PPM, pmarc, 1M, 2Mj, M até ao final
Tricotar 3 vlts de meia e repetir a vlt de diminuições. 
Continuar a tricotar a vlt de diminuições a cada 4 vlts, até completar um total
de 7 (6) vlts de diminuições. Ficam 38 (44) ms.
Continuar a tricotar em meia até a meia medir 31 cm, ou o comprimento desejado
para a perna.

PERNA

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)

Até à próxima semana...


