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AURORA
ALFAMA
70 %
Mohair Kid

DESIGN

FILIPA CARNEIRO
filipa_nionoi

30 %
Seda

13 cm

16 cm
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cm
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BRALETTE RENDA
FIO
3 meadas de ALFAMA da Rosários 4, cor 07 (50g/125m).

AMOSTRA
26 ms e 32 carrs - 10x10 cm em ponto jersey com agulha
de 2.75 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 2.25 e de 2.75 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

Rematar as ms das costas: M até ao marc, retirar marc, rematar
95 ms no padrão do canelado. [96 ms]
TOP
Cós em canelado:
Com a agulha maior montar 180 ms. Mudar para a agulha mais
pequena, unir para tricotar em circular e colocar o MIV. Tricotar
o cós em canelado 1x1:
Vlt 1: (1L, 1M) rep até ao final.
Repetir a vlt 1 mais 9 vezes.
CORPO
Mudar para agulha maior e tricotar os aumentos para o corpo:

ACESSÓRIOS

Vlt 11, aumentos: [15M, A1E] x 12. [192 ms no corpo; 96 ms na
frente e nas costas]

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

Vlt 12: M até ao final.

TAMANHOS
XS.

MEDIDAS FINAIS
74 cm de contorno de peito (ver medidas finais da peça no esquema);
estas medidas já incluem aprox. 4 cm de folga negativa no peito.

Repetir a vlt 12 até o top medir 24 cm desde a montagem.
Rematar as ms das costas: 96M, rematar 96 ms. [96 ms]
AMBAS AS VERSÕES
Separar as frentes (LD): 48M, retirar as 48 ms seguintes para
lã de desperdício e deixar em espera para a frente direita. Virar
o trabalho e continuar a tricotar apenas nas malhas da frente
esquerda.

INSTRUÇÕES

FRENTE ESQUERDA

O bralette é tricotado de baixo para cima e sem costuras.
Começamos por tricotar o cós em canelado e, em seguida, o
corpo em circular até as cavas. Nas cavas, rematamos as malhas
das costas e as frentes são separadas. As alças são tricotadas
em cordão (i-cord) e costuradas no remate das costas. Incluímos
também instruções para tricotar o bralette em versão top, mais
comprido.

Carr 3 (LD): 3M, PPM, M até 5 ms do final, 2Mj, 3M.

BRALETTE
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Repetir a vlt 12 até o bralette medir 8 cm desde a montagem.

Cós em canelado:
Com a agulha maior montar 91 ms, cmarc, montar 95 ms. [total
de 186 ms]
Mudar para a agulha mais pequena, unir para tricotar em circular,
tendo o cuidado de que a montagem não fique torcida e colocar
o MIV. Tricotar o cós em canelado 1x1:
Vlt 1: (1M, 1L) rep até 1 m antes do marc, 1M, pmarc, (1L, 1M)
rep até 1 m do final, 1L.
Repetir a vlt 1 mais 9 vezes.
CORPO
Mudar para agulha maior e tricotar os aumentos para o corpo:
Vlt 11, aumentos: [18M, A1E] x 5, 1M, pmarc, (1L, 1M) rep até 1 m
do final, 1L. [191 ms no corpo; 96 ms na frente; 95 ms nas costas]
Vlt 12: M até ao marc, pmarc, (1L, 1M) rep até 1 m do final, 1L.

Carr 2 (LA): p3c/FF, L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 4: p3c/FF, L até 3 ms do final, p3c/FF.
Repetir as carrs 3 e 4, mais 17 vezes. [12 ms]
Tricotar as alças:
Carr 1: 3M, PPM, 2M, 2Mj, 3M.
Carr 2: p3c/FF, L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 3: 3M, PPM, 2Mj, 3M.
Carr 4: p3c/FF, 2L, p3c/FF.
Carr 5: 3M, 2Mj, 3M.
Carr 6: p3c/FF, 1L, p3c/FF.
Carr 7: 2M, 2Mj, 3M.
Carr 8: p6c/FF.
Carr 9: 6M, voltar a colocar a colocar as 6 ms na agulha da
esquerda, com o fio atrás.
Repetir a carr 9 até a alça medir aprox. 46 cm, ou o comprimento
desejado e rematar.
FRENTE DIREITA
Voltar a colocar as 48 ms em espera para a frente direita na agulha
maior e começar a tricotar pelo LD: 48 M. Tricotar da mesma forma
que para a frente esquerda.
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ACABAMENTOS
Rematar todos os fios com a agulha de tapeçaria. Costurar as
alças no topo do remate das costas. Lavar cuidadosamente a
peça com um detergente neutro. Bloquear a peça, ajustando-as
às medidas finais.

CASACO
FIO
5 meadas de ALFAMA da Rosários 4, cor 07 (50g/125m).
3 novelos de AURORA da Rosários 4, cor 07 (25g/210m).

AMOSTRA
Com os fios Alfama e Aurora tricotados juntos: 15 ms e 26 carrs
- 10x10 cm em ponto rendado com agulha de 3 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 2.5 e de 3 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

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

TAMANHOS
XS.

Carr 11, aumentos: 6M, [5M, A1E] x 21, 6M. [138 ms]
Carr 2: p3c/FF, L até 3 ms do final, p3c/FF.
Tricotar o corpo no ponto rendado:
Carr 1 (LD): 3M, [laç, DD, laç, 3M] x 5 (7, 8), laç, DD, laç, cmarc,
[3M, laç, DD, laç] x 11, cmarc, 3M, [laç, DD, laç, 3M] x 5, 3M.
Carr 2 (LA): p3c/FF, L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 3: 3M, [3M, laç, DD, laç] rep até 3 ms antes do marc, 3M,
pmarc, [laç, DD, laç, 3M] rep até ao marc, pmarc, laç, DD, laç, [3M,
laç, DD, laç] rep até 3 ms do final, 3M.
Carr 4: p3c/FF, L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 5: 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 3 ms antes do marc, laç, DD,
laç, pmarc, [3M, laç, DD, laç] rep até ao marc, pmarc, 3M, [laç, DD,
laç, 3M] rep até 3 ms do final, 3M.
Carr 6: p3c/FF, L até 3 ms do final, p3c/FF.
Repetir as carrs 3 a 6 até o casaco medir aprox. 24 cm de altura.
Terminando com uma repetição da carr 6.
SEPARAR FRENTES E COSTAS (LD): 3M, [3M, laç, DD, laç]
rep até 3 ms antes do marc, 3M, retirar o marc, retirar as 66 ms
seguintes para um fio de desperdício e deixar em espera para as
costas, retirar o marc, retirar as 36 ms seguintes para um fio de
desperdício e deixar em espera para a frente esquerda. Virar o
trabalho e continuar a tricotar apenas as ms da frente direita.
FRENTE DIREITA
Carr 2 (LA): L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 3 (LD): 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 3 ms do final, 2Mj, laç, 1M.
Carr 4: L até 3 ms do final, p3c/FF.

MEDIDAS FINAIS

Carr 5: 3M, [3M, laç, DD, laç] rep até 3 ms do final, 3M.

92 cm contorno de peito (ver medidas finais da peça no esquema);
estas medidas já incluem aprox. 14 cm de folga no peito.

Repetir as carrs 3 e 4 mais 1 vez.

INSTRUÇÕES
O casaco é tricotado em ponto rendado, de baixo para cima
e sem costuras. Todo o casaco é tricotado com os dois fios
juntos, ou seja, 1 fio de Alfama + 1 fio de Aurora tricotados
juntos. Começamos por tricotar o corpo sem costuras até as
cavas. As frentes têm as ourelas em cordão (i-cord) e não são
tricotadas casas-de-botão uma vez que os rendados serão
suficientes para abotoar o casaco. Nas cavas, as frentes e as
costas são separadas e trabalhadas até os ombros. Os ombros
são unidos com um remate a três agulhas. No final, as mangas
são trabalhadas a partir de pontos levantados em redor da cava,
em circular até ao punho.
PONTO RENDADO
Montar um número de malhas múltiplo de 6:
Carr 1 (LD): [3M, laç, DD, laç] rep até 6 ms do final, 3M, laç, 2Mj, 1M.
Carr 2 (LA): L até ao final.
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Mudar para agulha maior e tricotar os aumentos para o corpo:

Carr 3: 1M, PPM, laç, 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até ao final.
Carr 4: L até ao final.
Repetir as carrs 1 a 4.
CORPO
Com a agulha maior montar 117 ms. Mudar para a agulha mais
pequena e tricotar o cós em canelado 1x1:
Carr 1 (LD): 3M, (1L, 1M) rep até 3 ms do final, 3M.
Carr 2 (LA): p3c/FF, (1M, 1L) rep até 3 ms do final, p3c/FF.
Repetir as carrs 1 e 2 mais 1 vez.
Carr 5, casa-de-botão: 3M, laç, 2Mj, (1L, 1M) rep até 3 ms do
final, 3M.
Carr 6: p3c/FF, (1M, 1L) rep até 3 ms do final, p3c/FF.
Repetir as carrs 1 e 2 mais 2 vezes.

Carr 6: L até 3 ms do final, p3c/FF.
Tricotar as diminuições do decote:
Carr 9: rematar 12 ms em cordão (i-cord) da seguinte forma - (2M,
PPM, voltar a colocar as 3 ms na agulha da esquerda) x 12, na
última repetição deixar ficar as 3 ms na agulha da direita e tricotar
no padrão rendado - [3M, laç, DD, laç] rep até 3 ms do final, 3M.
[24 ms]
Carr 10: L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 11: 3M, PPM, 4M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 3 ms do final,
2Mj, laç, 1M. [23 ms]
Carr 12: L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 13: 3M, PPM, laç, DD, laç, [3M, laç, DD, laç] rep até 3 ms do
final, 3M. [22 ms]
Carr 14: L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 15: 3M, PPM, 2M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 3 ms do final,
2Mj, laç, 1M. [21 ms]
Carr 16: L até 3 ms do final, p3c/FF.
Continuar a tricotar a frente no ponto rendado:
Carr 17: 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até ao final.
Carr 18: L até 3 ms do final, p3c/FF.
Carr 19: 6M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 3 ms do final, 2Mj, laç, 1M.
Carr 20: L até 3 ms do final, p3c/FF.
Continuar a tricotar no padrão estabelecido até a frente medir 16
cm desde a cava. Anote o número de carrs que tricotou, para repetir
nas costas e na frente esquerda. Deixar todas as ms em espera.
FRENTE ESQUERDA
Voltar a colocar as 36 ms em espera para a frente esquerda na
agulha maior e começar a tricotar pelo LD:
Carr 1 (LD): 1M, 2Mj, laç, [3M, laç, DD, laç] rep até 3 ms do final, 3M.
Carr 2 (LA): p3c/FF, L até ao final.
Carr 3: 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 3 ms do final, 3M.
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Carr 4: p3c/FF, L até ao final.

cava desde a costura do ombro até à cava. [42 ms na manga]

Carr 5: 1M, 2Mj, laç, [3M, laç, DD, laç] rep até 3 ms do final, 3M.

Unir para tricotar em circular, colocar o MIV e tricotar a manga
em circular:

Carr 6: p3c/FF, L até ao final.
Repetir as carrs 3 e 4 mais 1 vez.
Tricotar as diminuições do decote:
Carr 9: 1M, 2Mj, laç, [3M, laç, DD, laç] rep até 3 ms do final, 3M.
Carr 10: rematar 12 ms em cordão (i-cord) da seguinte forma (2L, 2Lj, voltar a colocar as 3 ms na agulha da esquerda) x 12, na
última repetição deixar ficar as 3 ms na agulha da direita e tricotar
em liga até ao final. [24 ms]
Carr 11: 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 8 ms do final, laç, DD, laç,
2Mj, 3M. [23 ms]
Carr 12: p3c/FF, L até ao final.
Carr 13: 1M, 2Mj, laç, [3M, laç, DD, laç] rep até 8 ms do final, 3M,
2Mj, 3M. [22 ms]
Carr 14: p3c/FF, L até ao final.
Carr 15: 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até 7 ms do final, laç, 2Mj, 2Mj,
3M. [21 ms]

Vlt 2: [3M, laç, DD, laç] rep até ao final.
Vlt 3: M até ao final.
Vlt 4: [laç, DD, laç, 3M] rep até ao final.
Vlt 5: M até ao final.
Repetir as vlts 2 a 5, até a manga medir aprox. 40 cm de
comprimento, ou 3 cm menos que o comprimento total desejado.
Tricotar as diminuições:
Vlt de diminuições: [2Mj] rep até 1 m do final, 1M. [27 ms]
Mudar para a agulha mais pequena e tricotar o cós:
Vlt 1: 2Mj, 1L, (1M, 1L) rep até ao final. [26 ms]
Vlt 2: (1M, 1L) rep até ao final.

Carr 16: p3c/FF, L até ao final.

Repetir a vlt 2 mais 6 vezes. Rematar todas as ms no padrão do
canelado.

Continuar a tricotar a frente no ponto rendado:

ACABAMENTOS

Carr 17: 1M, 2Mj, laç, [3M, laç, DD, laç] rep até 6 ms do final, 6M.
Carr 18: p3c/FF, L até ao final.
Carr 19: 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até ao final.
Carr 20: p3c/FF, L até ao final.
Continuar a tricotar no padrão estabelecido até a frente medir 16
cm desde a cava. Tricote o mesmo número de carrs que tricotou
na frente direita. Deixar todas as ms em espera.
COSTAS
Voltar a colocar as 66 ms em espera para as costas na agulha
maior e começar a tricotar pelo LD:
Carr 1 (LD): [3M, laç, DD, laç] rep até 6 ms do final, 3M, laç, 2Mj, 1M.
Carr 2 (LA): L até ao final.
Carr 3: 1M, PPM, laç, 3M, [laç, DD, laç, 3M] rep até ao final.
Carr 4: L até ao final.
Repetir as carrs 1 a 4 até as costas medirem 16 cm desde a cava.
Tricote o mesmo o número de carrs que tricotou nas frentes.
Sem cortar o fio e pelo LA, unir os ombros com um remate a 3
agulhas:
Unir o ombro direito: colocar as 21 ms em espera da frente
direita numa agulha auxiliar; colocar as 2 agulhas (costas e frente)
em paralelo, na mão esquerda e, pelo LA, rematar as malhas das
costas unindo-as com as respetivas malhas da frente (desde a
cava em direção ao decote). Rematar até que restem 3 ms na
frente direita. Deixar estas 3 ms em espera e não cortar o fio.
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Vlt 1: M até 6 ms antes do marc, Mft x 6, retirar o marc, Mft x 6,
M até ao final. [54 ms]

Unir o ombro esquerdo: colocar as 21 ms em espera da frente
esquerda numa agulha auxiliar; colocar as 2 agulhas (costas
e frente) em paralelo, na mão esquerda e, pelo LA, rematar as
malhas das costas unindo-as com as respetivas malhas da frente
(desde o decote em direção à cava). Rematar até que restem 3 ms
na frente esquerda. Deixar estas 3 ms em espera.
Ficam 3 ms em espera na frente direita, 3 ms em espera na frente
esquerda e 30 ms nas costas. Colocar todas as malhas numa
única agulha e, com o fio que deixou no ombro direito, finalizar o
decote com um remate em cordão (i-cord): tricotar 3M, [voltar a
colocar as 3 ms na agulha da esquerda, tricotar 2M, PPM] repetir
até que restem 6 ms nas agulhas. Cortar o fio e com a agulha
de tapeçaria cerzir as 3 ms da agulha da direita com as 3 ms da
agulha da esquerda.
MANGAS
Pelo LD, e começando parte de baixo da cava, levantar e tricotar
em meia 21 ms ao longo da ourela da cava até à costura do ombro,
cmarc, levantar e tricotar em meia 21 ms ao longo da ourela da

Rematar todos os fios com a agulha de tapeçaria. Com um fio
de Alfama, costurar os botões. Lavar cuidadosamente a peça
com um detergente neutro. Bloquear a peça, ajustando-as às
medidas finais.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
aprox: aproximadamente
m/ms: malha/malhas
rep: repetir
carr/carrs: carreira/carreiras
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
p3c/FF: passar 3 ms sem tricotar, como liga e com o fio na frente
do trabalho
P6c/FF: passar 6 ms sem tricotar, como liga e com o fio na frente
do trabalho
laç: laçada
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga
PPM: passar, passar, meia (passar 2 ms sem tricotar, como meia
e 1 de cada vez; voltar a colocar as ms na agulha esquerda e
tricotá-las juntas em meia 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)
DD: 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)
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)
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VÍDEOS DE APOIO
PPM (passar, passar, meia)
Aumentos A1D e A1E
Rematar no padrão do canelado
Remate a 3 agulhas
Remate em cordão

APOIO
Onde encontrar este fio? Envie um email para:
geral@rosarios4.com
Se tem alguma dúvida neste esquema, envie um email para:
filipa@filipacarneiro.com
Gostamos muito de ver a sua peça terminada; partilhe nas redes sociais utilizando:
#ROSARIOS4 #FILIPACARNEIRO #CONJUNTORENDA #ROSARIOS4AURORA

Rua das Grutas, 13 - Apartado 123 2485-059 Mira de Aire - Portugal
Tel. +351 244 447 300 Fax +351 244 447 309
info@rosarios4.com www.rosarios4.com

#ROSARIOS4ALFAMA

AURORA Cor 24

(70% mohair kid; 30% seda)

ALFAMA Cor 03
(100% Linho)

