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2ª PARTE

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: 6L, virar.

Carr 4: 5M, Macv, virar.

Repetir as carrs 3 e 4 mais 4 vezes, ou seja, até tricotar todas as ms da cor B do

rectângulo de base. Na última repetição da carr 4 não virar o trabalho. 

RECTÂNGULOS INCLINADOS PARA A ESQUERDA

Retomar a cor A e tricotar a
primeira linha de rectângulos com
inclinação para a esquerda. 

Repetir esta instrução até completar todos os rectângulos da volta. Não deve
restar nenhuma malha da cor B nas agulhas, todas devem ser da cor A. Na última
repetição da carr 3 do último rectângulo, virar o trabalho, tricotar 6L e deixar o fio
da cor A em espera. 

2º RECTÂNGULO 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: 6L, virar.

Carr 3: 5M, Macv, virar.

Repetir as carrs 2 e 3 mais 5 vezes, ou seja, até tricotar todas as ms da cor B do

rectângulo de base. Na última repetição da carr 3 não virar o trabalho e voltar à

carr 1.

    Deslizar as malhas da agulha da direita para a agulha da esquerda até encontrar
o fio da cor B. 



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): 6M, virar.

Carr 4 (LA): 5L, 2Lj, virar.

Repetir as carrs 3 e 4 mais 4 vezes, ou seja, até tricotar todas as ms da cor A do
rectângulo de base. Na última repetição da carr 4 não virar o trabalho.

Até à próxima semana...

RECTÂNGULOS INCLINADOS PARA A DIREITA
Retomar a cor B e tricotar a volta de rectângulos com inclinação para a direita.

TUTORIAL EM VIDEO
Clutch Real 2ª parte

2º RECTÂNGULO E SEGUINTES:
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): 6M, virar.

Carr 3 (LA): 5L, 2Lj, virar.
Repetir as carrs 2 e 3 mais 5 vezes, ou seja, até tricotar todas as ms da cor A do
rectângulo de base. Na última repetição da carr 3 não virar o trabalho e voltar à
carr 1.

Repetir esta instrução até completar todos os rectângulos da volta. Não deve
restar nenhuma malhas da cor A nas agulhas, todas devem ser da cor B. 

    Deslizar as malhas da agulha da direita para a agulha da esquerda até encontrar
o fio da cor A. 

Na última repetição da carr 3 do último rectângulo, virar o trabalho, tricotar 6M e
deixar o fio da cor B em espera. 

Continuar a tricotar no padrão estabelecido, alternando voltas de rectângulos
inclinados para a esquerda (cor A) e para a direita (cor B), até que a clutch meça
aprox. 24 cm de altura. 

https://youtu.be/GFejLr9LMy0
https://youtu.be/GFejLr9LMy0

