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DESIGN
PATRÍCIA LIMA

@lima_knits

AURORA 

70 %
Mohair Kid

30 %
Seda

JARDIM

55% Merino
Superwash

45% Algodão

https://www.instagram.com/lima_knits/


FIO
Versão Vestido (aprox.80 cm da cintura para baixo).
Aprox. 9 novelos do fio JARDIM da Rosários 4, (45% algodão e 
55% lã merino superwash 230 m em 50 g, cor 49);
Aprox.  4 novelos do fio AURORA da Rosários 4 (30% seda e 70% 
mohair, 210 m em 25 g, cor 24).

Versão Camisola (aprox.80 cm da cintura para baixo)
Aprox.  5 novelos do fio JARDIM da Rosários 4, (45% algodão e 
55% lã merino superwash 230 m em 50 g, cor 49);
Aprox.  2 novelos do fio AURORA da Rosários 4 (30% seda e 70% 
mohair, 210 m em 25 g, cor 24).

AMOSTRA
No padrão (1Mtorc, 2L): 
23 ms x 27 carrs antes de bloquear 
20 ms x 26 carrs depois de bloquear em 10 x 10 cm (4 in) com 
dois fios de Jardim trabalhados em simultâneo com agulhas 5mm.

Em ponto jersey:
21 ms x 27 carrs antes de bloquear
29 ms x 25 carrs depois de bloquear em 10 x 10 cm (4 in) com 1 
fio de Jardim e 1 fio de Aurora trabalhados em simultâneo com 
agulhas 5 mm.

AGULHAS E OUTROS MATERIAIS
Agulhas circulares de 5 mm (se necessário, ajuste o número da 
agulha para obter o valor da amostra). Cabos entre 60 e 120 cm, 
cabos extra ou fio de desperdício, 7 marcadores, 1 marcador 
distinto para marcar o início da volta, agulha de remate ou 
tapeçaria. 

GUIA DE TAMANHOS
XS para um busto com uma circunferência entre 80-85 cm.
O modelo foi desenhado para ter uma folga negativa de aprox. 
2cm no tronco e braços e uma folga positiva entre 15 e 20 cm 
da cintura para baixo fazendo, dessa forma o efeito coleante no 
tronco, marcando a cintura, e de uma saia/parte de baixo fluída.

TÉCNICAS
Montagem de Malhas: montagem dupla e montagem simples 
Método Alemão de Carreiras Encurtadas  
Apanhar Malhas
Malhas Torcidas
Aumentos e Diminuições 
Bainha Dobrada
Inserções: Quando estiver a fazer as inserções, deverá sempre 
apanhar malhas a partir de dois lados (de um lado do painel da 
frente e de um lado do painel de trás onde o trabalho apresenta 
uma trança, criada pela passagem de malhas na construção 
desses mesmos painéis). No entanto, deverá também apanhar o 
último ponto do próprio entrançado que é formado pelas meias 
torcidas. Assim, deverá sempre apanhar os seus pontos de forma 
simétrica, seguindo o padrão que se apresenta paralelamente em 
cada painel:
Carr 2: apanhe as tranças acima do ponto de liga tanto do lado 
direito como do esquerdo;
Carr 4: apanhe as tranças acima do ponto de liga tanto do lado 
direito como do esquerdo;
Carr 6: apanhe o último ponto da corrente de meias torcidas tanto 
do lado direito como do esquerdo.
Para melhor esclarecimento siga o    vídeo   .
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PADRÃO PRINCIPAL
Padrão no qual se trabalha o tronco e as mangas: 
Carr LD: (1Mtorc, 2L) rep 
Carr LA: (1Ltorc, 2M) rep
Siga este padrão sempre que encontrar a indicação “tca” nas 
instruções abaixo. Se não for possível completar o conjunto 
das três malhas, mantenha sempre as malhas como elas se 
apresentaram na volta anterior.

INSTRUÇÕES
Utilizando a montagem dupla, montar 130 ms com dois fios juntos 
de Jardim. Unir para tricotar em circular, tendo o cuidado de que a 
montagem não fique torcida e colocar o MIV.

De seguida, tricotará a primeira volta enquanto, ao mesmo tempo, 
coloca os marc que separam a parte da frente e de trás do seu 
trabalho:
Vlt 1: 3Mtorc, cmarc, 2L (1Mtorc, 2L) x 20, cmarc, 3Mtorc, cmarc, 
2L, (1Mtorc, 2L) x 20.

A segunda volta é a volta preparatória para as carreiras encurtadas:
Vlt 2: P3c/FA, pmarc, 2L, (1Mtorc, 2L) até 2º marc, pmarc, P3c/FA, 
pmarc, 2L, (1Mtorc, 2L) x 14, vt.

Carrs encurtadas, método alemão
LA: P1c/FF, 1M, (1Ltorc, 2M) x 8, vlt;
LD: P1c/FF, 1L, (1Mtorc, 2L) x 10, vlt;
LA: P1c/FF, 1M, (1Ltorc, 2M) x 12, vlt; 
LD: P1c/FF, 1L, (1Mtorc, 2L) x 14, vlt;
LA: P1c/FF, 1M, (1Ltorc, 2M) x 16, vlt;
LD: P1c/FF, 1L, (1Mtorc, 2L) até marc, vlt;
LA: P1c/FF, 1M, (1Ltorc, 2M) até ao marc, vlt; 
LD: P1c/FF, 1L, (1Mtorc, 2L) x 20.
Vlt 3: 3Mtorc, pmarc, 2L, (1Mtorc, 2L) até marc, pmarc, 3Mtorc, 
pmarc, 2L, (1Mtorc, 2L) até MIV;
Vlt 4: P3c/FA, pmarc, 2L, (1Mtorc, 2L) até marc, pmarc, P3c/FA, 
pmarc, 2L, (1Mtorc, 2L) até MIV;
REPETIR as vlts 3 e 4 alternadamente mais 4 vezes - 8 volts no 
total.

Irá agora colocar os últimos marc para iniciar os aumentos nos 
ombros:
Vlt 5: (1Mtorc, cmarc, 1Mtorc, cmarc, 1Mtorc, pmarc, tca até 
marc) até MIV.
Agora tem, no total, 8 marc - 7 normais e o MIV. O MIV será 
sempre mencionado como MIV e os restantes como 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º e 7º tal como na ordem pela qual aparecem na vlt.

AUMENTOS NOS OMBROS
Vlt 6: *1Mtorc, A1DL, pmarc, 1Mtorc, pmarc, A1EL, 1Mtorc, pmarc*, 
tca até marc, pmarc, repetir de * a * até MIV; (aumento de 4ms)
Vlt 7: *1Mtorc, 1L, pmarc, 1Mtorc, pmarc, 1L, 1Mtorc, pmarc*, tca 
até marc, pmarc, repetir de * a * até MIV; 
Vlt 8: *1Mtorc, 1L, A1DL, pmarc, 1Mtorc, pmarc, A1EL, 1L, 
1Mtorc, pmarc*, tca até marc, pmarc, repetir de * a * até MIV; 
(aumento de 4ms)
Vlt 9: tca;
Tem agora 138 ms nas agulhas.
Vlt 10: tca até 1º marc, *A1D, pmarc, 1Mtorc, pmarc, A1E, tca até 
próximo marc, pmarc*, tca até 4º marc, pmarc, tca até 5º marc, 
repetir de * a * e tca até MIV; (aumento de 4ms)
Vlt 11: tca;
Vlt 12: tca até 1º marc, *A1DL, pmarc, 1Mtorc, pmarc, A1EL, tca 
até próximo marc, pmarc* tca até 4º marc, pmarc, tca até 5º marc, 
repetir de * a * e tca até MIV; (aumento de 4ms)
Vlt 13: tca;
Vlt 14: tca até 1º marc, *A1DL, pmarc, 1Mtorc, pmarc, A1EL, tca 
até próximo marc, pmarc* tca até 4º marc, pmarc, tca até 5º marc, 
repetir de * a * e tca até MIV; (aumento de 4ms)
Vlt 15: tca;
REPETIR as vlts 10 a 15 um total de 5 vezes. 
Tem agora 198 ms nas agulhas.

https://youtu.be/ttn35efy9S8
https://youtu.be/ttn35efy9S8
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SEPARAR AS MANGAS DO CORPO
Tca até 3 ms antes do 4º marc e passe as próximas 43 ms para 
um cabo extra ou fio de desperdício enquanto, ao mesmo tempo 
remove todos os marc dessa secção. Depois, cmarc na sua 
agulha direita e utilizando a montagem simples, monte 10 ms. Tca 
p até 3 ms antes do MIV. Passe as próximas 43 ms para para 
um cabo extra ou fio de desperdício enquanto, ao mesmo tempo 
remove todos os marc dessa secção. Depois, coloque MIV na sua 
agulha direita e utilizando a montagem simples, monte10 ms. 
Tem agora apenas 2 marc (1 antes de cada montagem simples) 
e 132 ms nas agulhas.

CORPO
Continue a trabalhar em circular, seguindo o padrão principal, 
até a sua peça (vestida) chegar à parte inferior do peito.
Irá agora rematar as laterais da sua peça e começar a trabalhar 
a frente e atrás do trabalho separadamente.
Vlt 16: 1Mtorc, rematar as próximas 8 ms no padrão principal, 
tca até ao próximo marc, pmarc, 1Mtorc, rematar as próximas 8 
ms no padrão principal, tca até MIV, retire MIV, 1Mtorc.
Coloque as ms da parte da frente do seu trabalho a aguardar 
num cabo ou num pedaço de fio de desperdício. Vai agora 
trabalhar a parte de trás em carreiras.

PAINEL DE TRÁS
LA: P1c/FF, PPM, tca até 3 ms antes do final da carr, 2Mj, 1L; 
(diminuição de 2ms)
LD: P1c/FA, tca;
LA: P1c/FF, PPL, tca até 3 ms antes do final da carr, 2Mj, 1L; 
(diminuição de 2ms)
LD: P1c/FA, tca;
LA: P1c/FF, PPM, tca até 3 ms antes do final da carr, 2Mj, 1L; 
(diminuição de 2ms)
LD: P1c/FA, tca;
REPETIR a sequência acima apresentada até que o painel atinja 
a sua linha da cintura ou 1 cm acima já que o trabalho irá crescer 
depois de bloqueado. Termine com uma carr do LD. 
Corte o fio com que estava a trabalhar e deixe as ms num cabo 
extra ou fio de desperdício.

PAINEL DA FRENTE 
Comece pelo LA e trabalhe seguindo as mesmas indicações do 
painel de trás. 

MANGAS 
Apanhe os pontos que tinha deixado em espera para uma das 
mangas, apanhe em M 11 ms* na zona da axila e comece a 
trabalhar em circular. 
*quando apanhar as ms pode apanhar algumas extra nas 
laterais, trabalhe uma vlt no padrão principal de forma a que 
todas as riscas do corpo e das mangas fiquem alinhadas ao 
mesmo tempo que volta a matar as ms extra, de forma obter o 
número correto de ms.
Depois da primeira vlt deve ter 54 ms por cada manga.
Tca até que a manga meça menos 1 - 2 cm do que o 
comprimento que deseja que tenha já que o trabalho crescerá 
depois de bloqueado. Remate todas as malhas no padrão 
principal e corte o fio.
Trabalhe a outra manga da mesma forma.

INSERÇÕES
A partir de agora passará a trabalhar com 1 fio de Jardim e 1 fio 
de Aurora em ponto jersey. Toda a parte da saia/parte de baixo 
é tricotada nesta combinação. Começará por tricotar cada uma 
das laterais da peça, juntando-a os painéis da frente e de trás 
e criando aumentos para alcançar um resultado fluído. Quando 
terminar a inserção do lado direito, por favor siga as instruções 
para o lado esquerdo consoante a versão que está a tricotar: 
vestido ou camisola, uma vez que têm ligeiras diferenças.
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INSERÇÃO DO LADO DIREITO
(atenção: ver indicações para esta técnica)
Começando do LD do trabalho, apanhe 8 ms em M, as mesmas 
que tinha antes rematado do lado direito.
LA: P1c/FF, liga até ao final da carr; 
LD: apanhar 1 m em M da lateral à direita, Ald, M até ao final da carr, 
Ale, apanhar 1 m em M da lateral à esquerda (aumento de 4 ms);
REPETIR a sequência acima até chegar ao limite de cada lateral 
dos painéis acabando com uma carr LD.
Junte a inserção do lado direito que acabou de tricotar com o 
painel da frente continuando a trabalhar os pontos que tinha 
deixado em espera em M.
Corte o fio e deixe este conjunto que acabou de unir em espera 
num cabo extra ou fio de desperdício.

LADO ESQUERDO DA INSERÇÃO 
Começando do LD do trabalho, apanhe 8 ms em M, as mesmas 
que tinha antes rematado do lado esquerdo.
LA: P1c/FF, liga até ao final da carr; 
LD: apanhar 1 m em M da lateral à direita, Ald, M até ao final da carr, 
Ale, apanhar 1 m em M da lateral à esquerda (aumento de 4 ms);
REPETIR a sequência acima até chegar ao limite de cada lateral 
dos painéis acabando com uma carr LD.

Agora siga as instruções consoante a versão que está a tricotar:

Versão vestido
Junte a inserção que acabou de tricotar ao painel de trás que 
tinha deixado em espera. Tricote as ms do painel em M enquanto, 
ao mesmo tempo, faz aumentos da seguinte forma:
1. Conte o número de ms que tem no painel das costas;
2. Divida ao meio colocando um marcador;
3. *1M, Ald* até ao marc, retirar marc, *1M, Ale* até ao final.

Versão camisola
Junte a inserção que acabou de tricotar ao painel de trás que 
tinha deixado em espera tricotado a ms do painel em M.

PARTE DE BAIXO (todas as versões)
Coloque MIV na agulha direita e comece a trabalhar em circular 
o conjunto que acabou de tricotar com o conjunto que deixou 
em espera. 

Trabalhe em ponto jersey até que a peça chegue ao comprimento 
que deseja (esteja ciente que esta ainda irá crescer ligeiramente 
depois de bloqueada) e faça uma bainha tricotada/dobrada 
como indicado abaixo: 
Vlt 1: L
Vlts seguintes: M até ter 3 cm de ponto jersey desde a vlt 
tricotada em L; 
Para terminar: Dobre os 3 cm tricotados no sentido do LA e 
remate os pontos em simultâneo com os pontos liga que a esse 
nível se encontram.

ACABAMENTOS
Corte o fio, remate todas as pontas e bloqueie a peça sem a 
esticar.

ABREVIATURAS
M: meia 
L: liga 
cm: centímetros 
aprox: aproximadamente 
m/ms: malha/malhas 
vlt/vlts: volta/voltas 
Carr/s: carreira/carreiras
LD: lado do direito 
LA: lado do avesso 
marc: marc 
cmarc: colocar marcador 
pmarc: passar marcador 
MIV: marcador de início de volta
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga
Macv: malha acavalada (passar 1 malha sem tricotar, como 
meia, tricotar a malha seguinte em meia; com a agulha esquerda 
levantar a malha passada e deixar cair sobre a malha tricotada)
Mtorc: meia torcia
Ltorc: Liga Torcida
pm: passar malha
P3c/FA: passar 3 malhas sem tricotar, como para tricotar em liga 
e deixando o fio atrás.
P1c/FF: passar 1 malha sem tricotar, como para tricotar em liga 
e deixando o fio à frente.
PPM: passar, passar, meia (passar 2 malhas sem tricotar, como 
meia e 1 de cada vez; voltar a colocar as malhas na agulha 
esquerda e tricotá-las juntas em meia torcida)
PPL: passar, passar, liga (passar 2 malhas sem tricotar, como 
meia e 1 de cada vez; voltar a colocar as malhas na agulha 
esquerda e tricotá-las juntas em liga torcida)
A1E: aumento de 1 malha com inclinação à esquerda (com a 
agulha esquerda levantar o travessão entre as malhas, da frente 
para trás; tricotar a laçada formada em meia torcida)
A1D: aumento de 1 malha com inclinação à direita (com a agulha 
direita levantar o travessão entre as malhas, de trás para a frente; 
tricotar a laçada formada em meia)
A1EL: aumento de 1 malha com inclinação à esquerda (com a 
agulha esquerda levantar o travessão entre as malhas, da frente 
para trás; tricotar a laçada formada em liga torcida)
A1DL: aumento de 1 malha com inclinação à direita (com a 
agulha direita levantar o travessão entre as malhas, de trás para a 
frente; tricotar a laçada formada em liga)
Ale: aumento levantado à esquerda (com a agulha esquerda 
levantar a 2ª malha abaixo da última malha tricotada e tricotar a 
laçada formada em meia)
Ald: aumento levantado à direita (com a agulha direita levantar 
a malha imediatamente abaixo da malha da agulha esquerda e 
tricotar a laçada formada em meia)
vt: virar trabalho
tca: trabalhar como se apresenta seguindo o padrão principal 
(ver instruções para o padrão principal abaixo)

AURORA  Cor 24
(70% mohair kid; 30% seda)

JARDIM  Cor 49
(55% merino lã superwash; 45% algodão)VÍDEOS DE APOIO

https://rosarios4.com/montra/aurora/
https://rosarios4.com/montra/aurora/
https://rosarios4.com/montra/tricot-jardim/
https://rosarios4.com/montra/tricot-jardim/
https://youtu.be/ttn35efy9S8
https://youtu.be/ttn35efy9S8

