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3ª PARTE

Retomar a cor A e tricotar os triângulos de topo:

TRIÂNGULOS DE TOPO

Carr 1 (LA): levantar e tricotar em liga 6 ms ao longo da ourela do rectângulo da

carr anterior  (levantar aprox. 1 m cada 2 carrs), virar.

Carr 2 (LD): 5M, Macv, virar.

Carr 3 (LA): 4L, 2Lj, virar.

Carr 4 (LD): 4M, Macv, virar.

Carr 5 (LA): 3L, 2Lj, virar.

Carr 6 (LD): 3M, Macv, virar.
Carr 7 (LA): 2L, 2Lj, virar.
Carr 8 (LD): 2M, Macv, virar.
Carr 9 (LA): 1L, 2Lj, virar.
Carr 10 (LD): 1M, Macv, virar.
Carr 11 (LA): 2Lj, virar.
Carr 12 (LD): Macv. Fica 1 malha na agulha da direita. Não viramos o trabalho e
avançamos para o 2º triângulo.

2º TRIÂNGULO E SEGUINTES:
Carr 1 (LD): levantar e tricotar em meia 6 ms ao longo da ourela do rectângulo da

carr anterior (levantar aprox. 1 m cada 2 carrs), virar.

Carr 2 (LA): 5L, 2Lj, virar.

Carr 3 (LD): 5M, Macv, virar.

Carr 4 (LA): 4L, 2Lj, virar.

Carr 5 (LD): 4M, Macv, virar.

Carr 6 (LA): 3L, 2Lj, virar.
Carr 7 (LD): 3M, Macv, virar.
Carr 8 (LA): 2L, 2Lj, virar.
Carr 9 (LD): 2M, Macv, virar.
Carr 10 (LA): 1L, 2Lj, virar.
Carr 11 (LD): 1M, Macv, virar.



A tua clutch Real está pronta a usar!

Carr 12 (LA): 2Lj, virar.
Carr 13 (LD): Macv. Não virar o trabalho! Fica 1 malha na agulha da direita. (voltar à
carr 1)

TUTORIAL EM VIDEO
Clutch Real 3ª parte

Costurar o fundo com a agulha de tapeçaria.

TRICOTAR A ALÇA
Com a cor B, montar 7 malhas e tricotar a alça em ponto tweed:
Carr 1 (LD): (1M, p1c/FF) x 3, 1M
Carr 2 (LA): p1c/FF, (1L, p1c/FA) x 2, 1L, p1c/FF
Repetir as carrs 1 e 2 até a alça medir 24 cm de comprimento. Rematar todas as
malhas. Cortar o fio deixando um comprimento suficiente para costurar a alça.
Costurar a montagem e o remate da alça, formando um anel, e fixando também o
mosquetão.

Repetir esta instrução até completar todos os triângulos da volta. Cortar o fio
deixando um comprimento suficiente para costurar a clutch.

ACABAMENTOS

ABREVIATURAS
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
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https://youtu.be/pFhB-KN396E
https://youtu.be/pFhB-KN396E

