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CARAVELA

100%
Bambu

DESIGN

FILIPA CARNEIRO
filipa_nionoi

100% Fibras
Origem Natural
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75 cm

26 cm

44 cm

Trabalhar os aumentos para a cava seguindo gráfico B.
No final do gráfico B ficam 145 pts. Formar o decote seguindo
o gráfico C. A partir da carr 5 deixar os 12 pts centrais sem
trabalhar e continuar a trabalhar a frente direita até ao ombro.

100 cm

FIO
5 novelos de CARAVELA da Rosários 4, cor 15 (100g/350m).

De seguida, juntar novo fio e trabalhar a frente esquerda, também
de acordo com o gráfico C. No final de todas as repetições das
carrs 6 e 7, a cava deve medir aprox. 15.5 cm de altura. Formar
o ombro seguindo o gráfico E.

AMOSTRA

Saia

29 pts e 15 carrs – 10 x 10 cm no ponto fantasia do gráfico A com
agulha 2.5 mm, lavada e blocada (é importante lavar e secar a
amostra pois a contagem de malhas pode alterar com a primeira
lavagem).

Nota: a corr que fazemos para subir não conta como ponto.

AGULHAS
Agulha de crochet 2.5 mm (se necessário, ajuste o número da
agulha para obter o valor da amostra).

ACESSÓRIOS
Agulha de tapeçaria, colchete pequeno.

TAMANHO
XS.

MEDIDAS FINAIS
75 cm de contorno de peito (ver medidas finais da peça no
esquema).

INSTRUÇÕES
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No final de todas as repetições das carrs 11 e 12, a cava deve
medir aprox. 15.5 cm de altura. Formar o ombro com carrs
encurtadas seguindo o gráfico D.

Começamos a trabalhar este vestido pela blusa da frente, desde
a cintura para cima. Na altura do decote, deixamos as malhas
centrais sem trabalhar e trabalhamos as frentes por separado até
aos ombros. Formamos os ombros com carreiras encurtadas.
Juntamos então um novo fio e tricotamos a saia desde a cintura
para baixo. Repetimos para as peças das costas. No final,
unimos os ombros e fazemos as duas costuras laterais que
unem as partes da frente e das costas, formando o vestido.
FRENTE
Blusa
Nota: as 3 corr que fazemos para subir contam como 1 ponto.
Montar 97 corr e trabalhar o cós:
Carr 1 (LA): 3corr para subir, pa até ao final.
Carr 2 (LD): 3corr para subir, (2pa, 1corr e salta um ponto de
base) rep até 3 pts do final, 3pa.
Carr 3, aumentos: 3corr para subir, [8pa, AUMpa] x 12, 1pa.
[109 pts]

Juntar novo fio e trabalhar o cós, trabalhando a primeira carreira
sobre as correntes iniciais na base da blusa:
Carr 1 (LA), aumentos: 1 corr para subir, [1pb, AUMpb] x 48.
[145 pts]
A partir daqui trabalhar seguindo o gráfico A, mas considerando
22 repetições da zona assinalada. Repetir as carrs 3 e 4 do
gráfico até a saia medir 44 cm, ou a medida desejada para o
comprimento da saia.
COSTAS
Blusa
Nota: as 3 corr que fazemos para subir contam como 1 ponto.
Montar 97 corr e trabalhar o cós:
Carr 1 (LA): 3corr para subir, pa até ao final.
Carr 2 (LD): 3corr para subir, (2pa, 1 corr e salta um ponto de
base) rep até 3 pts do final, 3pa.
Carr 3, aumentos: 3corr para subir, [8pa, AUMpa] x 12, 1pa.
[109 pts]
A partir daqui trabalhar seguindo o gráfico A.
Repetir as carrs 3 e 4 do gráfico o mesmo número de vezes que
na frente. A peça deve medir aprox. 19 cm de altura.
Trabalhar os aumentos para a cava seguindo gráfico B.
No final do gráfico B ficam 145 pts.
Formar a abertura das costas. Trabalhar a parte direita das
costas até ao ombro, seguindo o gráfico F. Neste ponto, vai
trabalhar apenas metade dos pontos, deixando a outra parte em
espera para a parte esquerda das costas.
No final de todas as repetições das carrs 1 e 2, a cava deve
medir aprox. 15.5 cm de altura.
Formar o ombro seguindo o gráfico D.
De seguida, juntar novo fio e trabalhar a parte esquerda das
costas até ao ombro, seguindo o mesmo gráfico F. No final de
todas as repetições das carrs 1 e 2, a cava deve medir aprox.
15.5 cm de altura.
Formar o ombro seguindo o gráfico E.

A partir daqui trabalhar seguindo o gráfico A.

Saia

Repetir as carrs 3 e 4 do gráfico A até a peça medir aprox. 19 cm
de altura.

Juntar novo fio e trabalhar a saia exatamente como fez para a
parte da frente.
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ACABAMENTOS
Costurar os ombros. Costurar as laterais do vestido, desde a base
da saia até ao final dos aumentos para as cavas.
Ourela mangas: começando pela cava, contornar toda a abertura
da manga em pb (aprox. 2 pb na lateral de cada pa e 1 pb na lateral
de cada pb). Unir ao primeiro ponto com um ponto baixíssimo e
rematar. Repetir na outra manga.
Ourela decote: começando pela base da abertura das costas,
contornar em pb toda a abertura até ao ombro (aprox. 2 pb na
lateral de cada pa e 1 pb na lateral de cada pb); trabalhar 3pb no
mesmo ponto na esquina e continuar a contornar em pb em redor
de todo o decote da frente; trabalhar novamente 3pb na esquina
e contornar a abertura das costas em pb. Unir ao primeiro ponto
com um ponto baixíssimo e rematar.
Cordão para a cintura: fazer correntes até ficar com um cordão
com aprox. 150 cm de comprimento. Virar, fazer 1 corr para subir
e trabalhar em pb até ao final. Rematar.
Costurar o colchete no topo da abertura das costas para fechar.
Lavar cuidadosamente a peça com um detergente neutro e deixar
secar na horizontal, ajustando-as ás medidas finais.

ABREVIATURAS
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
cm: centímetros
pt/pts: ponto/pontos
aprox.: aproximadamente
rep: repetir
carr/carrs: carreira/carreiras
corr: corrente
pbx: ponto baixíssimo
pb: ponto baixo
pa: ponto alto
AUMpb: aumento, fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto
AUMpa: aumento, fazer 2 pontos altos no mesmo ponto

LEGENDA DOS GRÁFICOS
corrente
ponto baixíssimo
ponto baixo
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ponto alto

CARAVELA Cor 15

(100% viscose de bambu)
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Repetir 16 (18, 21, 23, 26, 28) vezes

GRÁFICO B
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GRÁFICO A
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Repetir 16 (18, 21, 23, 26, 28) vezes
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Repetir 7 (8, 9, 10, 11, 12) vezes
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Repetir 0 (0, 1, 1, 2, 2) vezes

Começar aqui a frente esquerda - carr 1

Repetir
6 (7, 8, 9, 10, 11) vezes
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6 (7, 8, 9, 10, 11) vezes
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GRÁFICO C
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GRÁFICO E
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GRÁFICO D

Repetir 7 (8, 9, 10, 11, 12) vezes
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2

Repetir
10 (11, -, -, 15, 16) vezes

Parte esquerda das costas

GRÁFICO F

Começar aqui a parte esquerda
das costas, carr 1
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Repetir
11 (12, -, -, 15, 16) vezes
2

Repetir
10 (11, -, -, 15, 16) vezes

Parte direita das costas

1

Repetir
11 (12, -, -, 15, 16) vezes
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