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Tricotar os aumentos em raglan e o rendado na frente:

Vlt 1: laç, M até ao marc, laç, pmarc, 1M, laç, M até 1 m antes do marc, laç, 1M,

pmarc, laç, 0 (1, 3)M, cmarc, [Gráfico A - vlt 1], cmarc, 0 (1,3)M, laç, pmarc, 1M, laç,

M até 1 m antes do marc, laç, 1M. 

Vlt 2: 1Mtorc, M até ao marc, 1Mtorc, pmarc, 1M, 1Mtorc, M até 2 ms antes do marc,

1Mtorc, 1M, pmarc, 1Mtorc, 0 (1, 3)M, pmarc, [Gráfico A - vlt 2], pmarc, 0 (1, 3)M,

1Mtorc, pmarc, 1M, 1Mtorc, M até 2 ms antes do marc, 1Mtorc, 1M. 
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Vlt 3: laç, M até ao marc, laç, pmarc, 1M, laç, M até 1 m antes do marc, laç, 1M,

pmarc, laç, M até ao marc, pmarc, [Gráfico A], pmarc, M até ao marc, laç, pmarc, 1M,

laç, M até 1 m antes do marc, laç, 1M. 

Vlt 4: 1Mtorc, M até ao marc, 1Mtorc, pmarc, 1M, 1Mtorc, M até 2 ms antes do marc,

1Mtorc, 1M, pmarc, 1Mtorc, M até ao marc, pmarc, [Gráfico A], p marc, M até 2 ms

antes do marc, 1Mtorc, pmarc, 1M, 1Mtorc, M até 1 m antes do marc, 1Mtorc, 1M. 

Repetir as vlt 3 e 4, mais 11 (14, 18) vezes. Ou seja, tricotando um total de 13 (16, 20)

vlts de aumentos e 26 (32, 40) vlts no total. 

Mudar para a cor B e continuar a tricotar os aumentos em raglan e o rendado.

Repetir as vlt 3 e 4, mais 13 (17, 19) vezes, ou seja, tricotando 26 (34, 38) vlts no

total. [86 (102, 118) ms na frente e nas costas; 62 (78, 90) ms nas mangas]

Nota: se não quiseres tricotar o ponto rendado na frente, tricota todas as

malhas correspondentes ao gráfico em meia. 

https://youtu.be/qXDRxem5LqQ
https://youtu.be/T_bBnk6eAtg
https://youtu.be/T_bBnk6eAtg


GRÁFICO A

Instrução escrita:

Vlt 1: [1L, 1M, laç, 2M, Macv, 5M] x 3, 1L. (34 ms)

Vlt 2 e todas as vlts pares: 1L, [10M, 1L] x 3. 

Vlt 3: [1L, 2M, laç, 2M, Macv, 4M] x 3, 1L. 

Vlt 5: [1L, 3M, laç, 2M, DDesq, 2M, laç] x 3, 1L. 

Vlt 7: [1L, 5M, 2Mj, 2M, laç, 1M] x 3, 1L. 

Vlt 9: [1L, 4M, 2Mj, 2M, laç, 2M] x 3, 1L. 

Vlt 11: [1L, laç, 2M, 3Mj, 2M, laç, 3M] x 3, 1L. 

ABREVIATURAS

Mtorc: meia torcida (tricotar a malha em meia, pela perninha de trás) 
laç: laçada
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
Macv: malha acavalada (passar 1 malha sem tricotar, como meia, tricotar 1 malha
em meia, com a agulha esquerda levantar a malha passada e deixar cair sobre a
malha tricotada)
3Mj: 3 malhas tricotadas juntas em meia
DDesq: diminuição dupla com inclinação à esquerda (passar 1 malha sem tricotar,
como meia, tricotar 2 malhas juntas em meia; com a agulha esquerda levantar a
malha passada e deixar cair sobre as malhas tricotadas)

M – meia 
L – liga
cm – centímetros
m/ms - malha/malhas

rep - repetir
marc - marcador
cmarc - colocar marcador
pmarc - passar marcador
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