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MILFONTES

80% Lã
Merino
Superwash
DESIGN

FILIPA CARNEIRO
filipa_nionoi

20%
Poliamida
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40 cm

33 cm
32 cm
83 cm

FIO
5 novelos de MILFONTES da Rosários 4, na cor 07 (50g/120m).

AMOSTRA
12 ms e 20 carrs - 10x10 cm em ponto jersey com agulha de 6
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 5 mm e de 6 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

ACESSÓRIOS
Marcadores de malhas, agulha de tapeçaria, lã de desperdício.

TAMANHOS
11/12.

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

INSTRUÇÕES
DECOTE
Com a agulha maior montar 48 ms. Unir para tricotar em circular,
tendo o cuidado de que a montagem não fique torcida e colocar
o MIV.
Mudar para a agulha mais pequena e tricotar 4 voltas em
canelado 1x1: (1M, 1L) rep até ao final.
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Mudar para a agulha maior e tricotar os aumentos para a frente
e as costas:
Vlt 1: 9M, Mft, cmarc, 4M, cmarc, Mft, 18M, Mft, cmarc, 4M,
cmarc, Mft, 9M.
[22 ms na frente e nas costas; 4 ms em cada ombro; o MIV está
colocado no meio das costas]
Vlt 2: M até 1 m antes do marc, Mft, pmarc, 4M, pmarc, Mft, M
até 1 m antes do marc, Mft, pmarc, 4M, pmarc, Mft, M até ao final.
Repetir a vlt 2, mais 15 vezes. [54 ms na frente e nas costas; 4 ms
nos ombros]

Reposicionar os marcadores e tricotar os aumentos para as
mangas:
Vlt 1: M até 2 ms antes do marc, cmarc, Mft x 2, retirar marc,
Mft x 4, retirar marc, Mft x 2, cmarc, M até 2 ms antes do marc,
cmarc, Mft x 2, retirar marc, Mft x 4, retirar marc, Mft x 2, cmarc,
M até ao final. [50 ms na frente e nas costas; 16 ms nas mangas]
Vlt 2: M até ao marc, pmarc, Mft, M até 1 m antes do marc, Mft,
pmarc, M até ao marc, pmarc, Mft, M até 1 m antes do marc, Mft,
pmarc, M até ao final.
Vlt 3: M até ao final.
Repetir as vlts 2 e 3, mais 15 vezes. [48 ms nas mangas]
SEPARAR AS MANGAS: M até marc, retirar marc, retirar as 48
ms seguintes para uma lã de desperdício e deixar em espera,
retirar marc, M até marc, retirar marc, retirar as 48 ms seguintes
para uma lã de desperdício e deixar em espera, retirar marc, M
até final. [50 ms na frente e nas costas; 100 ms no corpo]
CORPO
Tricotar o corpo em ponto jersey até a camisola medir aprox. 26
cm de altura desde a cava. Mudar para a agulha mais pequena e
tricotar as diminuições para o cós:
Vlt de diminuições: 1M, [5M, 2Mj] x 7, 1M, [5M, 2Mj] x 7. [86 ms
no corpo]
Tricotar 12 voltas em canelado 1x1: (1M, 1L) rep até ao final.
Com a agulha de tapeçaria, rematar todas as ms com um remate
tubular.
MANGAS
Voltar a colocar na agulha maior as 48 ms em espera para a
manga. Unir para trabalhar em circular e colocar o marcador de
início de volta. Tricotar todas as vlts em meia até a manga medir
27 cm desde a cava.
Tricotar a vlt de diminuições: [2Mj] rep até ao final da volta. [24 ms]
Mudar para a agulha mais pequena e tricotar 8 vlts em canelado
1x1: [1M, 1L] rep até ao final. Com a agulha de tapeçaria, rematar
todas as ms com um remate tubular.

319
Outono . Inverno

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
aprox: aproximadamente
m/ms: malha/malhas
rep: repetir
vlt/vlts: volta/voltas
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
marc: marc
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador
MIV: marcador de início de volta
Mft: meia à frente e atrás (tricotar a malha em meia sem retirar
da agulha esquerda, tricotar a mesma malha novamente em meia
torcida)
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
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)

VÍDEOS DE APOIO
Aumentos Mft e Lft
Tricotar 2Mj
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Remate tubular

MILFONTES Cor 07

(80% lã; 20% poliamida)

