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CRIADO E TRICOTADO POR

FILIPA CARNEIRO
(NIONOI)
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O gráfico é tricotado em circular nas voltas 1 a 10 e depois
em idas e voltas até ao final.

liga no lado do direito; meia no lado do avesso.
meia no lado do direito; liga no lado do avesso.

AMOSTRA

23 malhas e 33 carreiras (10x10 cm) em ponto jersey com agulha n.º 3.

Repetir carrs 8 + 9 mais 6 vezes. [44 ms]

FIO

Carr 23 – meia até final, montar 3 ms.

2 novelos For Nature Rosários4, cor 25 (100% algodão orgânico, 50g/137m).

AGULHAS

Tricot n.º 2 ½ e n.º 3.

ACESSÓRIOS

1 marcador principal, 1 marcador auxiliar, agulha de tapeçaria, lã de
desperdício ou alfinetes de segurar malhas; 3 botões de madrepérola de
9mm e 2 botões de 11mm.

TAMANHO
1/3 meses.

MEDIDAS

21 cm de contorno de peito (ver medidas finais da peça no esquema).

INSTRUÇÕES
Este fofo é tricotado de baixo para cima e sem costuras. Começamos
por tricotar as abas inferiores que depois são unidas para tricotar o corpo
do fofo em circular até à cava. Aqui a frente e as costas são separadas
e tricotadas em idas e voltas e, no final, apanhamos as malhas em redor
das pernas para o acabamento em ponto mousse. O desenho da baleia
é formado simplesmente alternando malhas de meia e de liga que criam
o desenho em relevo - simples e eficaz!
ABA DE TRÁS

Com as agulhas n.º 3, montar 16 ms:
Carrs 1 a 7 – liga.

Carr 8 – liga até final, montar 2 ms.
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Carr 9 – meia até final, montar 2 ms.

Carr 22 – liga até final, montar 3 ms.

Repetir carrs 22 + 23 mais 1 vez. [56 ms]

Deixar as malhas em espera numa lã de desperdício ou alfinete de
segurar malhas.
ABA DA FRENTE

Com as agulhas n.º 3, montar 16 ms:
Carrs 1 a 3 – liga.

Carr 4 (Casas de botão) – 2L, Laç, 2Lj, 3L, Laç, 2Lj, 4L, Laç, 2Lj, 1L.
Carrs 5 a 8 – liga.

Carrs 9 e 11 – meia.
Carr 10 – liga.

Carr 12 – liga até final, montar 2 ms.

Carr 13 – meia até final, montar 2 ms.

Repetir carrs 12 + 13 mais 3 vezes. [32 ms]
Carr 20 – liga até final, montar 12 ms.

Carr 21 – meia até final, montar 12 ms.
CORPO

Tricotar em liga todas as malhas da aba da frente, colocar as malhas
em espera (da aba de trás) nas agulhas, colocar um marcador auxiliar e
tricotar em liga, unir para tricotar em circular e colocar um marcador de
início de volta (MIV). Tricotar em liga até 10 cm de altura do corpo (desde
a união das abas). Começar as diminuições para o peito:

Vlt de diminuições – *1L, 2Lj, L até 3 ms antes do marc, PPL, 1L*, pmarc
e repetir de *a*.
Tricotar 5 vlt em liga. Repetir a vlt de diminuições a cada 5 vlts, mais
2 vezes, até um total de 3 vlts de diminuições tricotadas. [50 + 50 ms]
Começar as barras em ponto mousse e o desenho, tricotando da
seguinte forma - 13L, cmarc, 23L, cmarc, L até 4 ms antes do final, 4M.

Vlt 1 - 4M, L até marc, pmarc, tricotar o gráfico da baleia, pmarc, L até 4
ms antes do marc, 4M, pmarc, 4M, L até final.

FOR NATURE
(100% Algodão Orgânico)

Composto por algodão orgânico, For Nature é um dos fios favoritos
para Primavera/Verão. A sua textura dá definição aos pontos mais trabalhados e a paleta de cores, que varia entre tons delicados e cores
vibrantes, faz do For Nature um fio perfeito para criar peças para toda
a família.

Cor 23
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Vlt 2 - L até marc, pmarc, tricotar o gráfico da baleia, pmarc, L até 4 ms
do final, 4M.

Repetir as vlts 1 + 2 mais 4 vezes. Na última repetição da Vlt 2, tricotar
da seguinte forma: Vlt 10 - L até marc, pmarc, tricotar o gráfico da baleia,
pmarc, L até marc lateral.
SEPARAR FRENTES E COSTAS

Retirar as malhas das costas para uma lã de desperdício ou alfinete e
continuar a tricotar apenas a frente, em idas e voltas.

Carr 11 [LD] - 4L, M até marc, pmarc, tricotar o gráfico da baleia, pmarc,
M até 4 ms antes do final, 4L.
Carr 12 [LA] - L até marc, pmarc, tricotar o gráfico da baleia, pmarc, L
até 4 ms antes do final, 4L.

Carr 13 - 4L, M até marc, pmarc, tricotar o gráfico da baleia, pmarc, M
até 4 ms antes do final, 4L.
Repetir as carr 12 + 13 mais 8 vezes.

Carr 30 - 4L, 2Lj, L até 6 ms antes do final, PPL, 4L.
Carr 31 - 4L, M até 4 ms antes do final, 4L.
Repetir as carr 30 + 31 mais 1 vez. [28 ms]
Tricotar a barra em ponto mousse:
Carrs 1 a 3 – liga.

Carr 4 (Casas de botão) – 4L, Laç, 2Lj, L até 6ms do final, 2Lj, Laç, 4L.
Carrs 5 a 9 – liga.

Rematar todas as malhas. Voltar a colocar as malhas em espera nas
agulhas e tricotar as costas da seguinte forma:
Carr 1 - 4L, 2Lj, L até 6 ms antes do final, PPL, 4L.
Carr 2 - 4L, M até 4 ms antes do final, 4L.

Repetir as carrs 1 + 2 mais 10 vezes. [28 ms]
Tricotar a barra em ponto mousse.
Carrs 1 a 9 – liga.

Retirar 4 ms para um alfinete ou lã de desperdício, rematar 20 ms,
tricotar 4 ms em liga. Continuar a tricotar as 4 ms da alça, sempre em
liga até 10 cm de comprimento e rematar as malhas. Retomar as 4 ms
em espera da outra alça e tricotar da mesa forma.
ACABAMENTO

Com as agulhas n.º 2 ½ levantar e tricotar as malhas em redor das
pernas - levantar e tricotar em meia 24 ms ao longo da aba de trás +
26 ms ao longo da aba da frente (total de 50 ms nas agulhas). Tricotar 3
carreiras em meia e rematar todas as malhas. Repetir para a outra perna.

GRÁFICO - INSTRUÇÕES
Vlt 1 - 11L, 10M, 2L.

Vlts 2 - 4, 6, 8, 10 – L.
Vlt 3 - 9L, 13M, 1L.
Vlt 5 - 8L, 15M.
Vlt 7 - 7L, 16M.
Vlt 9 - 6L, 17M.

Carr 11 - 13L, 2M, 2L, 6M.

Carr 12 e todas as pares – L.

Carr 13 - 1M, 11L, 4M, 2L, 5M.
Carr 15 - 2M, 9L, 5M, 2L, 5M.
Carr 17 - 3M, 7L, 6M, 2L, 5M.
Carr 19 - 4M, 5L, 4M, 8L, 2M.

Carr 21 - 6M, 1L, 5M, 10L, 1M.

Carr 23 - 6M, 1L, 5M, 4L, 2M, 4L, 1M.
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Carr 25 - 5M, 1L, 1M, 1L, 5M, 2L, 4M, 2L, 2M.

Carr 27 - 2M, 1L, 1M, 1L, 3M, 1L, 1M, 1L, 12M.
Carr 29 - 3M, 1L, 5M, 1L, 13M.

ABREVIATURAS
M – meia
L – liga

cm – centímetros
ms – malhas

Carr – carreira

LD - lado do direito

LA - lado do avesso

cmarc – colocar marcador
pmarc – passar marcador

MIV – marcador de início de volta
Laç – laçada

2Lj – 2 malhas tricotadas juntas em liga

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).

