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50 (54) cm
116 (124) cm

FIO
6 (7) novelos de BULKY LIGHT da Rosários 4, cor 108 (100% lã;
100g/60m).

AMOSTRA
10 ms e 14 carrs – 10 x 10 cm em ponto jersey com agulha 12 mm.

AGULHAS

Tricotar 4 voltas.
4.º aumento: 1M, (1 aum. esp., 9M) repetir até às últimas 8
malhas, 8M. [26 (140) ms]
Tricotar 4 voltas.

Agulhas circulares de 12 mm.

5.º aumento: 9M, 1 aum. esp., (11M, 1 aum. esp.) repetir até às
últimas 2 malhas, 2M. [144 (160) ms]

ACESSÓRIOS

Tricotar 6 voltas, ou o suficiente, para a camisola medir 25 (26.5)
cm desde o início.

Marcadores, alfinetes de segurar malhas.

TAMANHOS
S/M, M/L.
Notas: esta camisola é feita por inteiro com agulhas circulares,
começando no cós do pescoço; depois dos aumentos, separaramse as mangas do corpo, termina-se o corpo e trabalha-se cada
manga separadamente. Para tricotar as mangas pode usar as
agulhas circulares usando o método “magic loop” ou usar 5
agulhas de meias.

INSTRUÇÕES
Montar 48 (56) malhas.
Juntar em circular colocando um marcador, assim assinalando o
início e o fim da volta.
Tricotar 6 voltas de canelado 1 x 1 (1 malha em meia, 1 malha
em liga).
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3º aumento: (7M, 1 aum. esp.) repetir até à última malha, 1M.
[108 (120) ms]

A partir deste momento, o ponto usado em todas as voltas será
meia pois vai estar a tricotar em circular.
1.º aumento:
Para o tamanho S/M: (2M, 1 aum) repetir até ao final da volta.
[72 ms]
Tricotar 4 voltas.
Para o tamanho M/L: 4M, (1 aum, 2M) repetir até últimas 6
malhas, 6 m. [80 ms]
Tricotar 4 voltas.
2.º aumento: (1 aum. esp., 5M) repetir até ao final da volta. [90
(100) ms]
Tricotar 4 voltas.

SEPARAR AS MANGAS DO CORPO
A partir do marcador, tricotar 25 (28) malhas, colocar 22 (24) em
espera, montar 8 (10) malhas, tricotar 50 (56) malhas, colocar 22
(24) em espera, montar 8 (10) malhas, e tricotar 25 (28) malhas.
Deverá agora mover o marcador e colocá-lo na 4.ª (5.ª) malha que
montou debaixo de uma manga. [116 (132) ms]
Tricotar sempre em circular até à medida desejada, aproximadamente
25 (28) cm, e terminar com 10 cm de cós em canelado 1 x 1 (1 malha
em meia, 1 malha em liga). Rematar todas as malhas.
MANGAS
Colocar as malhas da manga que estavam em espera numas
agulhas extra. Debaixo da manga, no meio das 8 (10) malhas que
montou para o corpo e onde deverá estar um marcador, levantar 4
(5) malhas, tricotar as 22 (28) m da agulha e levantar as restantes
4 (5) malhas. [30 (38) ms]
Tricotar 8 voltas e fazer a seguinte diminuição: 1M, 2Mj, meia até
às últimas 3 malhas, 2Mj, 1M. Diminuiu 2 malhas e ficou com 28
(36) malhas.
Deverá repetir esta diminuição a cada 8.ª volta até ficar com
20 malhas. Continuar sem diminuições até a manga medir
aproximadamente 30 (35) cm (ou o tamanho desejado) desde a
cava. Tricotar 10 voltas em canelado 1 x 1 e rematar todas as
malhas.
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ms: malhas

M: malha em meia
L: liga
aum: aumento de 1 malha (com a agulha direita levantar o
travessão entre as malhas, de trás para a frente; tricotar a laçada
formada em meia)
aum.esp.: aumento especial, colocar a agulha direita nas próximas
3 malhas da agulha esquerda pela parte de trás das malhas e sem
as retirar da agulha, tricotar 1 malha em meia, 1 laçada, 1 meia,
1 laçada, 1 meia, e só então retirá-las da agulha esquerda. Ficou
com 5 malhas na agulha direita, portanto aumentou 2 malhas
neste processo.
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2Mj: duas malhas tricotadas juntas em meia

BULKY LIGHT Cor 108
(100% lã)

