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Caturnos Zelândia
33 (35) cm
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23 (26) cm

FIO
3 novelos de ZELÂNDIA da Rosários 4, cor 33 (100g/220m) – cor A.
1 novelo de ZELÂNDIA da Rosários 4, cor 02 (100g/220m) – cor B.

AMOSTRA
16 ms e 20 vlts - 10x10 cm em ponto jersey com agulha 5 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, 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, agulha de crochet de 4 mm
para o cordão.

TAMANHOS
S, M, L, XL.

MEDIDAS FINAIS
33 (35) cm no contorno da perna; 23 (26) cm no contorno do pé.

INSTRUÇÕES
Rua das Grutas, 13 - Apartado 123 2485-059 Mira de Aire - Portugal
Tel. +351 244 447 300 Fax +351 244 447 309
info@rosarios4.com www.rosarios4.com

CÓS
Com as agulhas maiores e a cor A, montar 52 (56) ms no padrão
de canelado 2x2. Mudar para as agulhas mais pequenas, unir
para tricotar em circular e colocar o MIV. 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.
TRANÇAS
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.
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.
PERNA
Tricotar 9 vlts em meia.
MEIA ESQUERDA - Vlt 10: 13 (14)M, cmarc, M até ao final.
MEIA DIREITA - Vlt 10: 38 (42)M, 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. [38 (44) ms]
Retirar o marcador auxiliar e continuar a tricotar em meia até a
meia medir 31 cm, ou o comprimento desejado para a perna.
CALCANHAR
MEIA ESQUERDA: tricotar em meia até 4 (3) ms antes do MIV, e
tricotar a aba do calcanhar nas 20 (22) ms seguintes.
MEIA DIREITA: tricotar 25 (22) ms em meia e tricotar a aba do
calcanhar nas 20 (22) ms seguintes.
Tricotar a aba do calcanhar, em idas-e-voltas:
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.
Virar o calcanhar:
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.
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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]
Só para tamanho L/XL:
Carr 10: p1c/FA, 12M, 2Mj, virar.
Carr 11: p1c/FF, 12L, 2Lj, virar. [14 ms]
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]
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 ao 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 o tamanho L/XL: M até 2 ms antes do marc, 2Mj, pmarc,
M até ao marc, pmarc, PPM, M até ao final. [42 ms]
NOTA: o marcador imediatamente antes do “PPM” passa a ser
o seu novo MIV.
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
m/ms: malha/malhas
rep: repetir
Vlt/vlts: volta/voltas
Carr/s: carreira/carreiras
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 tricotá-las juntas em meia torcida)
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
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)

BIQUEIRA
Vlt 1: [4 (5)M, 2Mj] rep até ao final.
Vlt 2 e todas as voltas pares: M até ao final.
Vlt 3: [3 (4)M, 2Mj] rep até ao final.
Vlt 5: [2 (3)M, 2Mj] rep até ao final.
Vlt 7: [1 (2)M, 2Mj] rep até ao final.
Vlt 9: [0 (1)M, 2Mj] rep até ao final.
Só para o tamanho L/XL: (2Mj) x 6.
Sem rematar as ms, cortar a lã e com a agulha de tapeçaria,
passar a lã por dentro de todas as ms retirando-as da agulha de
tricot; puxar até fechar e rematar a lã no LA.
CORDÃO
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Com uma agulha de crochet fazer um cordão com 100 correntes,
aproximadamente 55 cm, e rematar. Repetir para o cordão da
outra meia.

ZELÂNDIA Cor 33

(50% Lã; 50% Acrílico)

