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Poliamida

ISABEL NASCIMENTO
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22 (22; 23; 24) cm

34 (35; 36; 37) cm

40 (43; 47; 50) cm

FIO
6 (6, 6, 7) novelos de MEIA da Rosários 4, na cor 05 - COR A (70%
lã Merino, 30% poliamida; 50g/185m).

Carr 18 (LA): 119 (129, 139, 149) L COR A, 2L COR B.

2 (2, 2, 2) novelos MEIA PRINT Rosários 4 na cor 101 – COR B.

Carr 20 (LA): L COR A, 3L COR B.

AMOSTRA
27 ms e 41 carrs - 10x10 cm em ponto jersey com agulha 3 mm,
lavada e blocada (é importante lavar e secar a amostra pois a
contagem de malhas pode alterar com a primeira lavagem).

AGULHAS
Agulhas circulares de 2,5 mm e 3,0 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

ACESSÓRIOS

Repetir as carreiras 19 e 20 até a peça medir aproximadamente
35 cm (37, 38, 39), tendo o cuidado de tricotar mais uma malha
na COR B em todas as carreiras do direito, para formar a diagonal
de cor.
CAVAS
Na carreira seguinte, começar a tricotar as cavas da seguinte forma:
Diminuir 7 (7, 9, 9) malhas no início das duas próximas carreiras,
(uma carreira do direito e outra do avesso) 107, (117, 123, 133).
Carr 1 (LD): 2M, PPM, M até 4 ms do fim, 2Mj, 2M.
Carr 2 (LA): L até ao fim.

Marcadores, agulha de tapeçaria, lã de desperdício.

Repetir estas duas carreiras mais 6 vezes 95 (105, 111, 115).

TAMANHOS

DECOTE

XS, S, M, L.

CONSTRUÇÃO DA PEÇA
A peça é tricotada em separado frentes e costas e, depois de
unidas estas duas partes, são tricotadas as mangas, na técnica de
mangas encaixadas; por fim tricota-se a gola.

INSTRUÇÕES
COSTAS
Montagem:
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Carr 19 (LD): 3M COR B todas as ms em M até ao fim COR A.

Com a agulha de 2,5 mm e a COR A montar 111, (121, 131, 141) ms.
Carr 1 (LD): 1L (1Mtorc, 1L), repetir até ao fim.
Carr 2 (LA): 1M (1Ltorc, 1M), repetir até ao fim.
Repetir as carrs 1 - 2, mais 8 vezes. Mudar para a agulha de 3 mm.
Carr 17 (LD): 2M, COR B M até ao fim, COR A, ao mesmo tempo
(em todos os tamanhos) distribuir 10 aumentos a intervalos
regulares, 121, (131, 141,151)

Continuar em M até a peça medir 55 cm (56, 58, 60).
Na carreira seguinte, formar o decote da seguinte forma, deixar
em espera as 37 (37, 37, 39) malhas centrais:
Ombro direito:
Carr 1 (LD): M até ao fim.
Carr 2 (LA): L até ao fim.
Carr 3 (LD): 2M, 2 PPM, M até ao fim.
Carr 4 (LA): L até ao fim.
Colocar as ms do ombro direito em espera.
Ombro esquerdo:
Carr 1 (LD): M até ao fim.
Carr 2 (LA): L até ao fim.
Carr 3 (LD): M, 2Mj, 2M.
Carr 4 (LA): L até ao fim.
A peça deve medir aproximadamente 56 cm (57, 59, 61). Colocar
as ms do ombro esquerdo em espera.

FRENTE
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Montagem:
Com a agulha de 2,5 mm e a COR A, montar 111, (121, 131, 141) ms.
Carr 1 (D): 1L (1Mtorc, 1L) repetir até ao fim.
Carr 2 (LA): 1M (1Ltorc, 1M) repetir até ao fim.
Repetir as carrs 1 - 2, mais 8 vezes. Mudar para a agulha 3 mm.
Carr 17 (LD): 2M COR A, M até ao fim COR B, ao mesmo tempo
(em todos os tamanhos) distribuir 10 aumentos a intervalos
regulares, 121, (131, 141,151)
Carr 18 (LA): L COR A, 2 L COR B.
Carr 19 (LD): 3M COR A, M COR B, ao mesmo tempo começar a
tricotar o GRÁFICO A (borbotos).
Carr 20 (LA): L COR A, 3 L COR B.
Repetir as carreiras 19 e 20 até a peça medir aproximadamente
35 cm (37, 38, 39), tendo o cuidado de tricotar mais uma malha na
COR A em todas as carreiras do direito, para formar a diagonal de
cor e o GRÁFICO A.
CAVAS
Na carreira seguinte, começar a tricotar as cavas da seguinte forma:
Diminuir 7 (7, 9, 9) malhas no início das duas próximas carreiras,
(uma carreira do direito e outra do avesso) 107, (117, 123, 133).
Carr 1 (LD): 2M, PPM, M até 4 ms do fim, 2 Mj, 2M.
Carr 2 (LA): L até ao fim.
Repetir estas duas carreiras mais 6 vezes 95 (105, 111, 121).
Continuar em M até a peça medir 47 cm (49, 51, 52).
DECOTE
Na carreira seguinte, formar o decote da seguinte forma: deixar em
espera as 21 (21, 21, 23) malhas centrais, num fio para terminar o
decote e terminar cada ombro separadamente.
Continuar a formar a diagonal de cor e na carreira seguinte do lado
do direito tricotar da seguinte forma:
Ombro direito:
Carr 1 (LD): M até ao fim.
Carr 2 (LA): L até ao fim.
Carr 3 (LD): 2M, PPM, M até ao fim.
Carr 4 (LA): L até ao fim.
Repetir estas duas carreiras mais 2 vezes (diminuímos 6 malhas).
Carr 9 (LD): 2M, PPM, M até ao fim.
Carr 10 (LA): L até ao fim.
Repetir estas duas carreiras mais 2 vezes (diminuímos 3 malhas).
Ombro esquerdo:
Carr 1 (LD): M até ao fim.
Carr 2 (LA): L até ao fim.
Carr 3 (LD): M até 4 do fim, 2Mj, 2M.
Carr 4 (LA): L até ao fim.
Repetir estas duas carreiras mais 2 vezes (diminuímos 6 malhas).
Carr 9 (LA): M até 4 ms do fim, 2Mj, 2M.
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Carr 10 (LD): L até ao fim.
Repetir estas duas carreiras mais 2 vezes (diminuímos 3 malhas).
Tricotar até a peça medir aproximadamente 56 cm (57, 59, 61).
UNIR OMBROS
Pelo lado do avesso, unir o ombro esquerdo com remate a três
agulhas. Colocar as ms do ombro esquerdo (costas), em espera
numa agulha auxiliar; colocar as 2 agulhas (costas e frente do
ombro esquerdo) em paralelo na mão esquerda, com o avesso
do trabalho virado para fora; rematar as ms das costas unindo-as
com a respetiva frente do trabalho. Repetir o procedimento para o
ombro direito.
COSTURAS LATERAIS
Unir a frente com as costas, em ambos os lados, costurando as
ourelas laterais com ponto invisível, pelo lado do direito utilizando a
COR A. É conveniente começar a costura pelo cós e subir ao longo
das ourelas laterais da peça até alcançar a cava.
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ABREVIATURAS

No topo da manga vamos levantar à volta da cava e trabalhar
carreiras curtas para modelar o ombro. Depois com a agulha
circular (usando o magic loop) trabalhamos o comprimento da
manga.

L: liga

Levantamos malhas à volta da cava, começando na base e
avançando na direção dos ponteiros do relógio (linha verde).
SENTIDO DO TRICÔT

Outono . Inverno

MANGAS (top down)

M: meia
Mtorc: meia torcida (trabalhar em meia na alça de trás da malha)
Ltorc: liga torcida (trabalhar em liga na alça de trás da malha)
cm: centímetros
m/ms: malha/malhas
Carr/s: carreira/carreiras
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 malhas na agulha
esquerda e tricotá-las em meia torcida)
Borboto: tricotar a mesma malha 5 vezes (meia, liga, meia, liga,
meia), passar as 5 malhas para a agulha da esquerda e tricotar em
meia, repetir mais 3 vezes)

Com a COR A e a agulha 3 mm levantar 7 (7, 9, 9) ms sobre as ms
rematadas da cava, levantar entre 118 e 128 ms e 7 (7, 9, 9) sobre
as 7 (7, 9, 9) malhas rematadas da cava (132 a 142 ms).
Colocar marcador, no início da carreira, dividir o número de ms
por 4 e colocar 4 marcadores (de acordo com o esquema) depois
trabalhar até ao primeiro marcador, abraçar e virar, ficamos com
o lado do avesso virado para nós, trabalhamos até ao próximo
marcador, abraçar e virar (ficamos com o lado do direito virado
para nós). Trabalhamos até à malha abraçada, tricotar a malha
abraçada juntamente com o abraço e abraçar a malha seguinte e
virar (ficamos de novo com o avesso virado para nós). Trabalhamos
até à malha abraçada seguinte. Sempre que chegamos a uma
malha abraçada, vamos tricotar a malha abraçada juntamente
com o abraço e abraçar a malha seguinte.
Quando tivermos trabalhado as malhas todas da cava (passamos
a trabalhar em circular).
Trabalhamos 5 voltas e depois diminuímos uma malha de cada
lado do marcador. Repetimos estas diminuições a cada 5 voltas até
atingir o comprimento desejado da manga (terminar com 5 voltas
sem diminuições). Tricotar 2Mj em todas as malhas. Mudar para as
agulhas 2,5 mm, e tricotar a borda da manga da seguinte forma:
Volta 1: 1M, 1L.
Volta 2: 1Mtorc, 1L.
Volta 3: 1M, 1Ltorc.
Repetir as voltas 2 e 3, 8 vezes.
Na seguinte, rematar, frouxamente as malhas acompanhando o
ponto.
Repetir para a outra manga.
GOLA
Com a COR A e a agulha circular 2,5mm levantar pelo direito cerca
de 110 a 120 ms à volta do decote (incluindo as malhas da frente e
das costas em espera). Tricotar da seguinte forma:
Volta 1: 1M, 1L.
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Volta 2: 1Mtorc, 1L.
Volta 3: 1M, 1 Ltorc.
Repetir as voltas 2 e 3, 7 vezes.
Na seguinte volta tricotar, 1Mtorc, 1L, rematar, frouxamente as
malhas acompanhando o ponto.

MEIA PRINT Cor 101

(70% Lã Merino, 30% Poliamida)
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LEGENDA: BORBOTO - tricotar a mesma malha 5 vezes (1meia, liga, meia, liga, meia), voltar a colocar as malhas na agulha da esquerda e tricotar em meia, repetir mais 3 vezes, 3 meia juntas, 2meia juntas, passar a malha de trás por cima da malha da frente.

GRÁFICO A

