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DESIGN
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15 (17; 19)

13,5 (15,5; 17,5)

17 (19; 19)

67 (73; 79)

FIO
2 (2, 3) novelos de COCKTAIL FINO da Rosários 4, cor 84 (50%
algodão, 50% acrílico;100g/330 m).

AMOSTRA
28 mpa e 22 carrs - 10x10 cm em meio ponto alto com agulha
2,5 mm.

AGULHAS
Agulhas de 2,5 mm e de 2 mm.

ACESSÓRIOS
Agulha de tapeçaria; agulha de costura; linha de coser de cor
semelhante à do fio utilizado no fato de banho; tecido de lycra
com 10 cm de comprimento e 100 cm de largura; 4 missangas de
madeira de macramé; 50 cm de forro para fatos de banho.

TAMANHOS
S, M, L.

MEDIDAS FINAIS
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67 (73, 79) cm no contorno da anca (no topo da cueca); 17 (19, 19)
cm de altura na lateral até à base das copas; copas com 15 (17,
19) cm de largura na base e 13.5 (15.5, 17.5) cm de altura (para
que o fato de banho vista adequadamente, deve considerar uma
folga negativa, ou seja, escolher o tamanho com as medidas um
pouco menores que as suas medidas reais).

INSTRUÇÕES
CUECA - Parte da frente
Nota: a corr que fazemos para subir nunca conta como ponto.
Com a agulha maior fazer 18 (20, 22) corr e trabalhar em idas-e-voltas:
Carr 1 (LD): 1 corr para subir, 18 (20, 22) mpa.
Carr 2: 1 corr para subir, mpa até ao final.
Repetir a carr 2 mais 12 vezes, completando um total de 14 carrs.
Tricotar os aumentos a cada 2 carrs:
Carr 1 (LD): 1 corr para subir, AUM, mpa até 1 ponto do final, AUM.
Carr 2 (LA): 1 corr para subir, mpa até ao final.
Repetir as carr 1 e 2 mais 7 (9, 11) vezes, completando um total de
8 (10, 12) carrs de aumentos. [34 (40, 46) pontos]
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Tricotar os aumentos em todas as carrs:
Carr 1 (LD): 1 corr para subir, AUM, mpa até 1 ponto do final, AUM.
Carr 2 (LA): 1 corr para subir, AUM, mpa até ao final, AUM.
Repetir as carr 1 e 2 mais 8 vezes, completando um total de 18
carrs de aumentos. Deixar em espera. [70 (76, 82) pontos]
CUECA - Parte de trás
Juntar o fio no começo da parte da frente da cueca e crochetar
18 ( 20, 22) mpa sobre as correntes iniciais. Tricotar os aumentos
em todas as carrs:
Carr 1 (LD): 1 corr para subir, AUM, mpa até 1 ponto do final, AUM.
Carr 2 (LA): 1 corr para subir, AUM, mpa até 1 ponto do final,
AUM.
Repetir as carr 1 e 2 mais 13 (14, 15) vezes, completando um total
de 28 (30, 32) carrs de aumentos. [74 (80, 86) pontos]
Trabalhar os aumentos a cada 2 carrs:
Carr 1 (LD): 1 corr para subir, AUM, mpa até 1 ponto do final, AUM.
Carr 2 (LA): 1 corr para subir, mpa até ao final.
Repetir as carr 1 e 2 mais 9 vezes, completando um total de 10
carrs de aumentos. [94 (100, 106) pontos]
VOLTA DE UNIÃO PARA FECHAR A CUECA: 1 corr, AUM, mpa
até 1 ponto do final, AUM, 11 (13, 15) corr, trabalhe agora sobre
a peça da frente - 70 (76, 82) mpa, 11 (13, 15) corr, fechar a volta
com um pbx na 1.ª corr.
Tricotar o corpo em circular:
Vlts 1 e 2 (LD): 1pc para subir, mpa até ao final da vlt, fechar com
1 pbx na 1.ª corr.
Tricotar as vlts 3, 4 e 5 seguindo o gráfico A:
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Repetir 21 (23, 25) vezes

Diminuir para a cintura:
1.ª Vlt de diminuições (LD): 1pc para subir, [(9 (10, 11) mpa, DIM),
(10 (11, 12) mpa, DIM)] x 8, 4 mpa. [172 (188, 204) pontos]
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Dividir o trabalho para formar o decote das costas: contar 35 (39,
43) pontos e colocar um marcador, contar 15 pontos e colocar
o segundo marcador. Juntar um novo fio e começar a trabalhar
a carr 1 no ponto do segundo marcador. Trabalhar a carr 1 do
gráfico B, até chegar ao 1.º marcador que colocou. Virar e tricotar
as restantes carrs do gráfico B (os 15 pontos que marcou no
centro das costas ficam sem ser trabalhados).
Distribuir as diminuições

2.ª Carr de diminuições
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Repetir

2.ª Carr de diminuições (LD): 2 pbx, 1pc para subir, [9 (10, 11)
mpa, DIM] x 10, mpa até ao final (terminar 2 pontos antes do final
da carr anterior, de acordo com o gráfico). [123 (139, 155) pontos]
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Continuar a trabalhar o corpo e formando o decote das costas
de acordo com o gráfico C:

3.ª Carr de diminuições

Distribuir as diminuições
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Repetir

3.ª Carr de diminuições (LD): 2 pbx, 1pc para subir, [9 (10, 11)
mpa, DIM] x 10, mpa até ao final (terminar 2 pontos antes do final
da carr anterior, de acordo com o gráfico). [101 (113, 129) pontos]
Continuar a trabalhar o decote das costas, seguindo o gráfico C,
repetindo as carrs 1 a 3 mais 1 vez.
Tamanhos S e M:
Trabalhar 1 carr de mpa, sem diminuições. [85 (97) pontos]
Tamanho L:
4.ª Carr de diminuições (LD): 2 pbx, 1pc para subir, [18 mpa,
DIM] x 6, mpa até ao final (terminar 2 pontos antes do final da carr
anterior, de acordo com o gráfico). [107 pontos]
Neste momento, o fato de banho deve ficar com a largura
necessária para as suas copas: 30 cm de largura para o tamanho
S; 34 cm para o tamanho M; 38 cm para o tamanho L. Pode ajustar
à sua medida de copas, fazendo mais ou menos repetições do
gráfico C.
A partir deste momento, tricotar o ponto sem diminuições de
acordo com o gráfico D.
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Repetir
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Tricotar o gráfico 5 (6, 6) vezes. O fato de banho deve medir
aproximadamente 17 (19, 19) cm de altura desde a união da cueca
(medir com o tecido ligeiramente esticado). Neste momento, pode
ajustar a altura do seu fato de banho, tricotando mais ou menos
repetições deste gráfico. Termine sempre com a carr 4 do gráfico.
Sem cortar o fio, contorne em ponto baixo todo o decote das
costas. Junte um novo fio e contorne em ponto baixo, cada uma
das aberturas das pernas.
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COPAS
Com a agulha mais pequena, fazer 18 (20, 22) corr e trabalhar a
copa, em pa, de acordo com o gráfico E:

ABREVIATURAS
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
corr: corrente
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pbx: ponto baixíssimo
pb: ponto baixo
mpa: meio ponto alto
pa: ponto alto
AUM: aumento, fazer 2 mpa no mesmo ponto
DIM: diminuição, fazer 2 mpa fechados juntos

LEGENDA DOS GRÁFICOS

Repetir

corrente
ponto baixíssimo
ponto baixo

2

1

3

meio ponto alto
ponto alto

Continuar a trabalhar no padrão estabelecido pelo gráfico,
repetindo as carrs 2 e 3, até completar um total de 11 (13, 15)
carrs. As copas devem medir aproximadamente 15 (17, 19) cm
de largura na base. Sem cortar o fio trabalhar a última carr da
seguinte forma: 1 corr + 1 pb no 1.º ponto, (4 corr, saltar 2 pontos
de base, 1 pb no ponto seguinte) rep até ao espaço de 1pc no
topo da copa, fazer 4 corr e 1 pb no pa logo depois do corr, (4 corr,
saltar 2 pontos de base, 1 pb no ponto seguinte) rep até ao final.
Repetir para a outra copa. Na segunda copa, ao fazer a última
carr unir com a copa já terminada no primeiros 4 anéis de corr,
da seguinte forma: 1pc + 1 pb no 1.º ponto, (2 corr + 1 pbx no 1.º
anel da copa já terminada + 2pc, saltar 2 pontos de base, 1 pb no
ponto seguinte) x 4, (4 corr, saltar 2 pontos de base, 1 pb no ponto
seguinte) rep até ao espaço de 1pc no topo da copa, fazer 4 corr
e 1 pb no pa logo depois do corr, (4 corr, saltar 2 pontos de base,
1 pb no ponto seguinte) rep até ao final.
Com o fio de trabalho e uma agulha de tapeçaria, costurar a base
das copas ao topo do corpo do fato de banho.
ALÇAS
Corte 2 tiras de lycra com 5 cm de largura e 100 cm de
comprimento. Esticar bem o tecido com as mãos de forma a que
ele enrole. Passar uma das pontas pela argola de corrente no topo
da copa, dar um nó e introduzir a missanga de madeira. Entrançar
a fita de lycra nas costas, como nas fotos e na ponta colocar uma
outra missanga de madeira e dar um nó. Repetir para a outra tira.
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FORRO
Utilizando o fato de banho pronto como molde, corte uma peça
de forro correspondente ao contorno da cueca (parte da frente e
de trás numa única peça). Retire depois o fato de banho e recorte
cerca de 1 cm em toda a volta da peça de forro. Com a agulha
e a linha de costura, costure o forro dentro da cueca, no lado
do avesso, com pequeninos pontos invisíveis. Se desejar, pode
também costurar umas copas de espuma dentro das copas do
fato de banho. Escolha as copas adequadas ao seu tamanho e
costure no lado do avesso com pequenos pontos invisíveis, como
no forro.

COCKTAIL FINO Cor 84

(50% Algodão; 50% Acrílico)

