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cordão
de tricot

FIO
3 (3, 4, 4) novelos de ALVOR da Rosários 4, na cor 13 (50% linho,
50% lã; 100g/310m).

AMOSTRA
22 ms e 40 carrs – 10 x 10 cm em ponto jersey com agulha 3
mm, lavada e blocada.

AGULHAS
Agulhas circulares de 3 mm (se necessário, ajuste o número da
agulha para obter o valor da amostra).

ACESSÓRIOS
Marcadores, agulha de tapeçaria, fio de desperdício, tesoura.

TAMANHOS
S, M, L, XL.

MEDIDAS FINAIS DE BUSTO
100 (110, 120, 130) cm de contorno de peito (ver medidas finais
da peça no esquema).
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50 (52, 55, 58) cm

100 (110, 120, 130) cm

Notas sobre a construção da peça: a Blusa Alegria é feita a pensar nos
dias primaveris. Feita com fio leve e aconchegante, é ideal para os dias
mais amenos, para alegrar aqueles dias mais fresquinhos ou nublados
que por vezes se fazem sentir na primavera e no verão. Começase a tricotar do decote para baixo (top-down), fazendo em primeiro
os aumentos dos ombros e, em segundo, os aumentos das mangas.
Colocando as malhas das mangas em espera, tricota-se o corpo até ao
cós pelo lado do avesso, em malha de liga, retomando depois as malhas
das mangas.

INSTRUÇÕES

Carr 4: L até 1 m antes do marc, Lft, pmarc, 4L, pmarc, Lft, L até
1m antes do marc, Lft, pmarc, 4L, pmarc, Lft, L até ao fim.
Repetir as carr 3 e 4 mais 6 (6, 7, 7) vezes. [total de 226 (242,
276, 300) ms; 58 (62, 71, 77) ms na frente, 4 ms no ombro, 102
(110, 126, 138) ms nas costas, 4 ms no ombro; 58 (62, 71, 77)
ms na frente]
Reposicionar os marc e tricotar os aumentos para as mangas da
seguinte maneira:
Carr 1: 1M, Mft, tricotar M até 4ms antes do marc, cmarc, Mft x
4, retirar marc, Mft x 4, retirar marc, Mft x 4, cmarc, tricotar M até
4 ms antes do marc, cmarc, Mft x 4, retirar marc, Mft x 4, retirar
marc, Mft x 4, cmarc, tricotar M até 2 ms antes do fim, Mft, 1M.
Carr 2: tricotar L até ao marc, pmarc, Lft, L até 1m antes do
marc, Lft, pmarc, L até ao marc, pmarc, Lft, L até 1m antes do
marc, Lft, pmarc, L até ao fim. [total de 256 (272, 306, 330) ms:
55 (59, 68, 74) ms na frente; 26 (26, 26, 26) ms na manga; 94
(102, 118, 130) ms nas costas; 26 (26, 26, 26) ms na manga; 55
(59, 68, 74) ms na frente]
Unir o trabalho para trabalhar em circular, colocando o MIV. A
partir deste momento, a blusa é tricotada toda em circular, pelo
lado do avesso, ou seja, em malha de liga.
Vlt 1: L até 1 m antes do marc, Lft, pmarc, Lft, L até 1 m antes
do marc, Lft, pmarc, Lft, L até 1 m antes do marc, Lft, pmarc, Lft,
L até 1 m antes do marc, Lft, pmarc, Lft, L até fim. (fazem-se 8
aumentos)
Vlt 2: L até ao marc, pmarc, Lft, L até 1 m antes do marc, Lft,
pmarc, L até ao marc, pmarc, Lft, L até 1 m antes do marc, Lft,
pmarc, L até ao fim. (fazem-se 4 aumentos)
Repetir as vlts 1 e 2 mais duas vezes.

Montar 76 (84, 92, 100).
Carr de preparação: 17 (19, 21, 23)L, cmarc, 4L, cmarc, 34 (38,
42, 46)L, cmarc, 4L, cmarc, 17(19, 21, 23)L.
DECOTE, AUMENTOS DOS OMBROS E MANGAS
Carr 1: tricotar 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 fim.
Carr 2: L até 1 m antes do marc, Lft, pmarc, 4L, pmarc, Lft, L até
1m antes do marc, Lft, pmarc, 4L, pmarc, Lft, L até ao fim.
Repetir as carr 1 e 2, mais 9 (10, 12, 14) vezes (largura dos
ombros).
Carr 3: 1M, Mft, tricotar 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 2 ms antes do fim, Mft, 1M.

Continuar com os aumentos nas mangas da seguinte maneira:
Vlt 3: L até marc, pmarc, Lft, L até 1 m antes do marc, Lft, pmarc,
L até ao marc, pmarc, Lft, L até 1 m antes do marc, Lft, pmarc,
L até ao fim.
Vlt 4: L até ao final.
Repetir as vlt 3 e 4 mais 27 (29, 32, 35) vezes. [total de: 58 (62,
71, 77) ms na frente, 94 (98, 104, 110) ms na manga, 100 (108,
124, 136) ms nas costas, 94 (98, 104, 110) ms na manga, 58 (62,
71, 77) ms na frente]
CORPO
Colocar as malhas das mangas em espera num fio de desperdício.
Ficam na agulha um total de 216 (232, 266, 290) ms.
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Tricotar vlts em liga até a peça medir aprox. 50 (52, 55, 58) cm
de altura, desde o decote (também pode optar por fazer a altura
que mais deseja).
Cós
Vlt 1: [1L, 2Lj] repetir até ao final.
Vlt 2: [1L, 1M] repetir até ao final.
Repetir a vlt 2 mais 19 vezes.
Rematar todas as malhas. Pode recorrer ao remate por malha
acavalada usando uma agulha de número de acima. Cortar o
fio, deixando comprimento suficiente para esconder a ponta do
lado do avesso.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
Rep: repetir
aprox.: aproximadamente
m/ms: malha/malhas
vlt/ vlts: volta/voltas
carr/s: carreira/carreiras
marc: marc

MANGAS

cmarc: colocar marcador

Colocar as ms em espera da manga direita de novo na agulha
(pode optar por retirar o fio de desperdício apenas no final do
trabalho). Na cava, levantar 6 ms. Colocar MIV.

MIV: marcador de início de volta

Vlt 1: Tricotar L até ao final.
Repetir a vlt 1 até a manga medir aprox. 9 (11, 14, 17) cm desde
a cava.
Cós da manga
Vlt 1: [1L, 2Lj] repetir até ao fim.
Vlt 2: [1L, 1M] repetir até ao fim.

pmarc: passar marcador
Mft: Meia à frente e atrás (tricotar a malha em meia, e sem retirar a
malha da agulha esquerda, tricotar a mesma malha novamente em
meia torcida).
Lft: Leia à frente e atrás (tricotar a malha em liga, e sem retirar a
malha da agulha esquerda, tricotar a mesma malha novamente em
liga torcida).
2Lj: Tricotar duas malhas de liga juntas

Repetir a vlt 2 mais 9 vezes. Rematar todas as malhas. Cortar o
fio, deixando comprimento suficiente para esconder a ponta do
lado do avesso. Repetir para a segunda manga.
CORDÃO
No decote, num dos lados, levantar 3 ms. Tricotar as 3 ms em
meia, [passar as ms para a agulha esquerda, tricotar 3M] repetir
até o cordão medir cerca de 40 cm. Rematar as 3 ms juntas.
Fazer o mesmo para o outro lado.
Com a agulha de tapeçaria, esconder os fios todos do lado do
avesso.
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Lavar a peça à mão, com um detergente neutro. Secar na
horizontal.

ALVOR Cor 13

(50% linho, 50% lã)

