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Silvestre

30 (32, 34) cm

Outono . Inverno

40 (44, 48) cm
30 (32, 34) cm

46 (50, 54) cm

FIO
6 (7, 8) novelos de Bulky Light da Rosários 4 (100% lã; 100g/60m),
cor 107.

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

Juntar o fio às 44 (49, 54) malhas que se encontravam em espera
para a outra manga e proceder às mesmas diminuições da outra
manga.
Juntar as mangas

AGULHAS

Depois de tricotar as 2 carreiras (a seguir às diminuições) deve,
pelo lado direito do trabalho, montar 34 (36, 38) malhas. [138 (152,
166) malhas]

Agulhas circulares 12 mm.

Tricotar 20 (22, 24) cm de ponto jersey.

ACESSÓRIOS
Marcadores, alfinetes de segurar malhas.

TAMANHOS
S, M, L.
Notas: esta camisola é tricotada por inteiro tendo apenas
costuras laterais e debaixo dos braços.

INSTRUÇÕES
COSTAS
Montar 46 (50, 54) malhas e tricotar em ponto jersey até medir 30
cm (32 cm, 34 cm).
A partir daqui irá aumentar para as mangas da seguinte maneira:

A partir daqui irá diminuir para as mangas da seguinte maneira:
Pelo direito rematar as primeiras 26 (30, 34) malhas e tricotar até
ao fim da carreira. Pelo avesso rematar as primeiras 26 (30, 34)
malhas e tricotar até ao fim da carreira. [52 (56, 60) malhas]
Cavas
Pelo direito diminuir 1 malha no início e 1 malha no fim da carreira.
Tricotar uma carreira pelo avesso.
Rematar 2 malhas no início das próximas duas carreiras.
Ficou com 46 (50, 54) malhas na agulha (o mesmo número de
malhas com que começou a camisola). Tricotar 30 cm (32 cm, 34
cm) em ponto jersey e rematar todas as malhas.

ACABAMENTOS
Coser as costuras interiores das mangas bem como as costuras
laterais.

Cavas
Pelo direito aumentar 1 malha no início e 1 malha no final da
carreira.
Pelo avesso tricotar uma carreira em liga. [48 (52, 56) malhas]
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Pelo direito aumentar 2 malhas no início das próximas duas
carreiras.
Pelo avesso tricotar uma carreira em liga. [52 (56, 60) malhas]
MANGAS
Montar 26 (30, 34) malhas no início e no final da próxima carreira.
[104 (116, 128) malhas]
Continuar em jersey até medir 20 (22, 24) cm desde o início dos
aumentos para as mangas.
Decote
Pelo direito, tricotar 44 (49, 54) malhas, rematar 16 (18, 20) malhas
e tricotar as restantes 44 (49, 54) malhas. As primeiras 44 (49, 54)
malhas coloca em espera pois vai tricotar cada lado do decote
separadamente.
Apenas no lado do decote, e para todos os tamanhos, deverá
proceder às seguintes diminuições:
Rematar 3 malhas duas vezes; rematar 2 malhas uma vez; rematar
1 malha uma vez.
Ficou com 35 (40, 45) malhas na agulha e deverá tricotar duas
carreiras. Colocar todas as malhas em espera.

BULKY LIGHT Cor 107
(100% lã)

