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88 (98; 108) cm

29 (37; 45) cm

FIO

Repetir as vlts 1 a 16 mais duas vezes.

AMOSTRA

Com a agulha mais pequena, tricotar o cós em ponto mousse ao
longo de 12 vlts, começando com uma vlt em meia.

22 ms e 34 carrs – 10 x 10 cm em ponto jersey com agulha 3
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 de 3 mm e de 2,5 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

Retirar marc, deixando apenas o marc de início de vlt.

Rematar todas as ms.
FRENTE (PEITO) E COSTAS
Voltar à montagem provisória e colocar as ms nas agulhas maiores
nas ms.
Tricotar 6 (8, 10) vlts em ponto jersey.
Tricotar 48 (52, 57) ms em meia, cmarc, tricotar 102 (116, 130) ms
em meia, cmarc, tricotar 48 (52, 57) ms em meia.

ACESSÓRIOS

Deixe a parte das costas em espera e trabalhe a parte da frente.
Retirar marc de início de vlt.

Marcadores, agulha de tapeçaria, fio de desperdício, tesoura, agulha
auxiliar de torcidos.

FRENTE [(102, 116, 130) m]

TAMANHOS

Carr 2 (LD): M até ao marc. Virar o trabalho.

S, M, L.

MEDIDAS FINAIS DE BUSTO
88 (98, 108) cm de contorno de peito (ver medidas finais da peça
no esquema).
Notas sobre a construção da peça: começa-se a tricotar o top pelo meio
do corpo, na zona do peito, no sentido de cima para baixo, com recurso
a montagem provisória.
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REPETIÇÕES

4 (5, 5) meadas de ALFAMA da Rosários 4, na cor 03 (100% linho;
50g/125m).

Numa segunda parte, colocar as malhas da montagem provisória de
volta nas agulhas e tricota-se no sentido de baixo para cima (vai-se
formar o decote).

INSTRUÇÕES

Carr 1 (LA): p3c/FF, L até 3 ms antes do marc, p3c/FF. Virar o trabalho.
Repetir as carrs 1 e 2 mais 10 vezes.
Tricotar separadamente a frente direita da frente esquerda.
Colocar marc a 51 (58, 65) malhas.
Frente direita:
Carr 1 (LA): p3c/FF, 2Lj, L até 5 ms antes do marc, 2Lj, p3c/FF.
Virar o trabalho.
Carr 2 (LD): M até ao marc. Virar o trabalho.
Repetir as carrs 1 e 2 até ficarem 8 ms na agulha.
ALÇA
Cordão de tricot: Colocar as 8 ms que sobraram na agulha
esquerda. 8M. Colocar as ms na agulha esquerda. 8M.

CORPO

Repetir o procedimento até obter o comprimento desejado para a
alça (a alça do modelo tem cerca de 30 cm).

Montagem provisória: com o fio de desperdício e as agulhas de
3 mm montar 198 (220, 244) ms.

Rematar todas as ms.
Tricotar a frente esquerda da mesma maneira.

Mudar para o fio principal e unir para tricotar em circular, tendo
o cuidado de não torcer as ms e colocar o MIV.

COSTAS [(96, (104, 114) ms]

Tricotar 16 vlts em ponto jersey.
Colocar marcadores da seguinte forma:
Contar 40 (46,52) ms, cmarc, contar 18 ms, cmarc, contar 81 (92,
104) ms, cmarc, contar 18 ms, cmarc, contar 41 (46, 52) ms até ao
final. [4 marc mais o MIV]
As próximas vlts incluem o trabalho do Gráfico A.
Vlt 1 a 16: [M até ao marc, pmarc, Gráfico A, pmarc] x 2, M até
ao final da vlt.

Carr 1 (LD): M até ao marc. Virar o trabalho.
Carr 2 (LA): p3c/FF, 2Lj, L até 5 ms antes do marc, 2Lj, p3c/FF.
Virar o trabalho.
Repetir as carrs 1 e 2 mais 13 vezes. [70 (78, 88) ms nas costas]
CÓS
Com a agulha mais pequena, tricotar todas as ms em liga.
Repetir mais 5 vezes.
Rematar todas as ms.
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ACABAMENTOS
Com a agulha de tapeçaria, unir as alças às costas e rematar
todos os fios.
Tirar o fio da montagem provisória.
Lavar cuidadosamente a peça com um detergente neutro.
Bloquear a peça ajustando-a às medidas finais.

GRÁFICO A
Instruções por extenso
Vlt 1: Mtorc, 7L, 2M, 7L, Mtorc.
Vlt 2: Mtorc, 7L, 2M, 7L, Mtorc.
Vlt 3: Mtorc, 6L, TD 1/1, TE 1/1L, 6L, Mtorc.
Vlt 4: Mtorc, 5L, TE 1/1L, 2M, TD 1/1, 5L, Mtorc.
Vlt 5: Mtorc,4L, TD 1/1, 1L, 2M, 1L, TE 1/1L, 4L, Mtorc.
Vlt 6: Mtorc, 3L, TE 1/1L, 2L, 2M, 2L, TD 1/1, 3L, Mtorc.
Vlt 7: Mtorc, 2L, TD 1/1, 2L, TD 1/1, TE 1/1L, 2L, TE 1/1L, 2L, Mtorc.
Vlt 8: Mtorc, 2L, 1M, 2L, TE 1/1L, 2M, TD 1/1, 2L, 1M, 2L, Mtorc.
Vlt 9: Mtorc, 1L, TD 1/1, 1L, TD 1/1, 1L, 2M, 1L, TE 1/1L, 1L, TE
1/1L, 1L, Mtorc.
Vlt 10: Mtorc, 1L, 1M, 2L, 1M, 2L, 2M, 2L, 1M, 2L, 1M, 1L, Mtorc.
Vlt 11: Mtorc, 1L, B, 1L, TD 1/1, 1L, TD 1/1, TE 1/1L, 1L, TE 1/1L,
1L, B, 1L, Mtorc.
Vlt 12: Mtorc, 3L, 1M, 2L, 4M, 2L, 1M, 3L, Mtorc.
Vlt 13: Mtorc, 3L, B, 1L, TD 1/1, 2M, TE 1/1L, 1L, B, 3L, Mtorc.
Vlt 14: Mtorc, 5L, 1M, 1L, 2M, 1L, 1M, 5L, Mtorc.
Vlt 15: Mtorc, 5L, B, 1L, 2M, 1L, B, 5L, Mtorc.
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Vlt 16: Mtorc, 7L, 2M, 7L, Mtorc.

LEGENDA
meia
liga
meia torcida: tricotar a malha em meia, pela pretinha de trás.

5

TD1/1: torcido à direita - colocar 1 malha na agulha auxiliar e deixar atrás do trabalho, 1 malha em meia, tricotar em meia a
malha da agulha auxiliar.
TE1/1: torcido à esquerda - colocar 1 malha na agulha auxiliar e deixar à frente do trabalho, 1 malha em liga, tricotar em meia
a malha da agulha auxiliar.
borboto: tricotar (1M, laç, 1M, laç, 1M) dentro da mesma malha, corresponde a fazer 5 m a partir de 1 malha. Virar. Tricotar 5L.
Virar. Tricotar 5M. Virar. Tricotar 5L. Virar. Rematar as malhas até ficar com 1 malha.
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ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
rep: repetir
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
m/ms: malha/malhas
vlt/ vlts: volta/voltas
carr/s: carreira/carreiras
marc: marc
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador
MIV: marcador de início de volta
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)
Mtorc: meia torcida (tricotar a malha em meia, pela perninha de trás)
p3c/FF: passar 3 ms sem tricotar, como liga e com o fio na frente
do trabalho
2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga
TD 1/1: torcido de 2 malhas à direita (retirar 1 m para a agulha
auxiliar e colocar em espera na parte de trás do trabalho; tricotar
1 m em meia; tricotar em meia a malha da agulha auxiliar)
TE 1/1L: torcido de 2 malhas à esquerda (retirar 1 m para a agulha
auxiliar e colocar em espera na parte da frente do trabalho; tricotar
1 m em liga; tricotar em meia a malha da agulha auxiliar)
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B: Borboto - Tricotar (1 m de meia, 1 laç, 1 m de meia, 1 laç, 1 m
de meia) dentro da mesma malha, corresponde a fazer 5 m a partir
de uma malha. Virar. Tricotar 5 m de liga. Virar. Tricotar 5 m de meia.
Virar. Tricotar 5 m de liga. Virar. Rematar as malhas até ficar 1 malha.

ALFAMA Cor 03
(100% Linho)

