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CRIADO E TRICOTADO POR 
ANDRÉ DE CASTRO
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NÍVEL DE DIFICULDADE
Avançado. 

FIO
13 (15, 16, 18, 19) novelos Tradição Rosários 4 cor 09 (100g/120 m).

AGULHAS
Agulhas circulares n.º 5 ½ com cabo de 80 e 100cm ou da 
espessura necessária para obter a tensão da amostra.
Conjunto de agulhas de pontas duplas n.º 5 ½ (para as mangas, 
facultativo).

ACESSÓRIOS
8 marcadores A, 2 marcadores B e 2 marcadores C.
Agulha auxiliar para torcidos.
Agulha de tapeçaria.
Fio de desperdício.

TAMANHOS
S (M, L, XL, XXL) - apresentado no tamanho S.

MEDIDAS FINAIS
Busto: 99 (109, 120, 131, 137) cm.
Comprimento total: 80 (80, 80, 82, 82) cm.
Comprimento braço desde a cava: 43 (44,5; 44,5; 45,5; 45,5) cm.
O casaco tem uma margem de folga de 8/10cm.

AMOSTRA
14,5 ms e 24 carr = 10cm em ponto arroz duplo com agulhas n.º 5 ½.
Notas do modelo: 
casaco com construção top-down.
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Meia no DT/Liga no Av

Colocar 2 ms numa agulha auxiliar à frente do trabalho.
Trabalhar 2M e de seguida 2M da agulha auxiliar

Liga no DT/Meia no Av 

Legenda

Colocar 2 ms numa agulha auxiliar atrás do trabalho.
Trabalhar 2M e de seguida 2M da agulha auxiliar.

10

8

6

4

2

20

18

16

14

12

28

26

24

22

32

30

9

7

5

3

1

19

17

15

13

11

27

25

23

21

31

29

Colocar 1 ms numa agulha auxiliar atrás do trabalho. 
Trabalhar 2M e de seguida 1L da agulha auxiliar.

Colocar 2 ms numa agulha auxiliar à frente do trabalho. 
Trabalhar 1L e de seguida 2M da agulha auxiliar.

Casaco Rouge Tradição
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INSTRUÇÕES
MONTAGEM E DIVISÃO DAS MALHAS EM SECÇÕES

Usar uma montagem provisória e com o fio de desperdício 
montar 58 ms.
Usar agora o fio do trabalho e prosseguir da seguinte forma:
Carr prep. 1: 1M, cmarc A, 2M, cmarc A, (1M, 1L) 4 vezes, cmarc A, 
2M, cmarc A, 2L, 2M, 4L, 2M, 2L, 8M, 2L, 2M, 4L, 2M, 2L, cmarc A, 2M, 
cmarc A, (1M, 1L) 4 vezes, cmarc A, 2M, cmarc A,1M.
Carr. prep. 2: tricotar todas as malhas como se apresentam.
Os marcadores A representam as marcções dos raglans, os 
marcadores B delimitam o painel de torcidos das costas e os 
marcadores C delimitam a lapela.
Após estas carr estabeleceram-se as malhas para as diversas 
partes, ficando as seguintes malhas entre os marcadores:
1 m para a frente, marc A, 2 ms para raglan, marc A, 8 ms para 
a manga, marc A, 2 ms para raglan, marc A, 32 malhas para as 
costas (onde estão inseridas 32 malhas do painel  de torcidos), 
marc A, 2 ms para raglan, marc A, 8 ms para a manga, marc A, 
2 ms para raglan, marc A, 1 m para a frente. [58 malhas totais]

Aumentos dos Raglans
Carr 1: Mft, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto 
arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, 
A1e, trabalhar a carr 1 do gráfico do painel de torcidos, A1d, 
pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto de arroz duplo 
até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, Mft.
Carr 2:  1L, 1L, 1M, pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto arroz duplo 
até ao próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, 1L, cmarc B, trabalhar a carr 
2 do gráfico do painel de torcidos, cmarc B, 1L, pmarc A, 2L, pmarc A, 
trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, pmarc A, 2L, 
pmarc A, 1M, 1L, 1L.
[10 malhas aumentadas: 68 malhas totais]
Carr 3: 1M, 1L, 1M, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
em ponto arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, 
pmarc A, A1e, 1L, pmarc B, trabalhar a carr 3 do gráfico do 
painel de torcidos, pmarc B, 1L, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, 
A1e, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc A1d, 
pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, 1M,1L, 1M.
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Carr 4: 1L, 1M, 1L, 1M, pmarc A , 2L, pmarc A, trabalhar em ponto 
arroz duplo até ao próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, 1M,1L, 
pmarc B, trabalhar a carr 4 do gráfico do painel de torcidos, pmarc B, 
1M, 1L, pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz duplo até 
ao próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, 1M, 1L, 1M, 1L. 
[8 malhas aumentadas: 76 malhas totais]
Carr 5: 1M, trabalhar em ponto de arroz até ao marc, A1d, pmarc A, 
2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz duplo até ao próximo 
marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz duplo 
até ao marcador do painel, pmarc B, trabalhar a carr 5 do gráfico do 
painel de torcidos, pmarc B, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto 
de arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, 
trabalhar em ponto de arroz até à última malha, 1M.
Carr 6: 1L, trabalhar em ponto de arroz até ao marc, pmarc A, 2L, 
pmarc A, trabalhar em ponto arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, ponto de arroz duplo até ao próximo 
marc, pmarc B, trabalhar a carr 6 do gráfico do painel de torcidos, 
pmarc B, ponto de arroz duplo até ao próximo marc, pmarc A, 2L, 
pmarc A, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz até à última 
malha, 1L. [8 malhas aumentadas: 84 malhas totais]
Carr 7: Mft, tricotar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz duplo 
até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
a carr 7 do gráfico do painel de torcidos, A1d, pmarc A, 2M, 
pmarc A, A1e, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo 
marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, tricotar em ponto de 
arroz duplo até à última malha, Mft.
Carr 8: 1L,tricotar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, ponto de arroz duplo até 
ao próximo marc, pmarc B, trabalhar a carr 8 do gráfico do painel 
de torcidos, pmarc B, ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, tricotar em ponto de arroz 
duplo até à última malha, 1L. 
[10 malhas aumentadas: 94 malhas totais]

MONTAGEM DA LAPELA 
Com fio de desperdício montar na agulha direita 23 malhas.
Juntar o fio do trabalho e prosseguir da seguinte forma:
Carr 9: 3M, (2L, 1M) 6 vezes, 2L, cmarc C, trabalhar em ponto de arroz 
até ao marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz 
duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
em ponto arroz duplo até ao marcador do painel, pmarc B, trabalhar a 
carr 9 do gráfico do painel de torcidos, pmarc B, trabalhar em ponto 
de arroz duplo até ao próximo marc A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, 
trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 
2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto de arroz até ao fim.
Com o fio de desperdício montar na agulha direita 23 malhas.
Juntar o fio a fio do trabalho e continuar  da seguinte forma:
Carr 10: 3L, (2M,1L) 6 vezes, 2M, cmarc C, tricotar em ponto de arroz 
duplo até ao próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em 
ponto arroz duplo até ao próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, ponto 
de arroz duplo até ao próximo marc, pmarc B, trabalhar a carr 10 do 
gráfico do painel de torcidos, pmarc B, ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz 
duplo até ao próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A,tricotar em ponto 
de arroz duplo até ao marc C, pmarc C, (2M, passar 1L sem fazer c/ 
fio na frente) 6 vezes, 2M, passar as 3 últimas malhas c/ liga com o fio 
pela frente. [8 malhas aumentadas]
Carr 11: 3M, (2L, 1M) 6 vezes, 2L, pmarc C, trabalhar em ponto de arroz 
até ao marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz 
duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
em ponto arroz duplo até ao marcador do painel, pmarc B, trabalhar a 
carr 11 do gráfico do painel de torcidos, pmarc B, trabalhar em ponto 
de arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, 
trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 
2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto de arroz até marc C, pmarc C, 
(2L, 1M) 6 vezes, 2L, passar as 3 últimas malhas c/ liga com o fio por 
trás.
Carr 12: 3L, (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na frente) 6 vezes, 2M, 
cmarc C, tricotar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc B, trabalhar a carr 12 do gráfico do painel 
de torcidos, pmarc B, ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 

pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, tricotar em ponto de arroz 
duplo até ao marc C, pmarc C, (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na 
frente) 6 vezes, 2M, passar as 3 últimas malhas c/ liga com o fio 
pela frente. [8 malhas aumentadas]
Carr 13: 3M, (2L, 1M) 6 vezes, 2L, pmarc C , Mft, trabalhar 
em ponto de arroz até ao marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, 
A1e, trabalhar em ponto arroz duplo até ao próximo marc, A1d, 
pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz duplo até 
ao marcador do painel, pmarc B, trabalhar o gráfico do painel 
de torcidos, pmarc B, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em 
ponto de arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, 
pmarc A, A1e, trabalhar em ponto de arroz até 1 malha antes do 
marc C, Mft, pmarc C, (2L, 1M) 6 vezes, 2L, passar as 3 últimas 
malhas c/ liga com o fio por trás.
Carr 14: 3L, (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na frente) 6 vezes, 2M, 
cmarc C, tricotar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc B, trabalhar o gráfico do painel de torcidos, 
pmarc B, ponto de arroz duplo até ao próximo marc, pmarc A, 
2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo 
marc, pmarc A, 2L, pmarc A, tricotar em ponto de arroz duplo até 
ao marc C, pmarc C,  (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na frente) 6 
vezes, 2M, passar as 3 últimas malhas c/ liga com o fio pela frente. 
[10 malhas aumentadas]
Carr 15: 3M, (2L, 1M) 6 vezes, 2L, pmarc C, trabalhar em ponto de arroz 
até ao marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz 
duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
em ponto arroz duplo até ao marcador do painel, pmarc B, trabalhar 
o gráfico do painel de torcidos, pmarc B, trabalhar em ponto de arroz 
duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, 
pmarc A, A1e, trabalhar em ponto de arroz até marc C, pmarc C, (2L, 
1M) 6 vezes, 2L, passar as 3 últimas malhas c/ liga  com o fio por trás.
Carr 16: 3L, (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na frente) 6 vezes, 2M, 
cmarc C, tricotar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc B, trabalhar o gráfico do painel de torcidos, 
pmarc B, ponto de arroz duplo até ao próximo marc, pmarc A, 
2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo 
marc, pmarc A, 2L, pmarc A,tricotar em ponto de arroz duplo até 
ao marc C, pmarc C, (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na frente) 6 
vezes, 2M, passar as 3 últimas malhas c/ liga com o fio pela frente.
[8 malhas aumentadas]
Carr 17: 3M, (2L, 1M) 6 vezes, 2L, pmarc C, trabalhar em ponto de arroz 
até ao marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar em ponto arroz 
duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
em ponto arroz duplo até ao marcador do painel, pmarc B, trabalhar 
o gráfico do painel de torcidos, pmarc B, trabalhar em ponto de arroz 
duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, pmarc A, A1e, trabalhar 
em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, A1d, pmarc A, 2M, 
pmarc A, A1e, trabalhar em ponto de arroz até marc C, pmarc C, (2L, 
1M) 6 vezes, 2L, passar as 3 últimas malhas c/ liga com o fio por trás.
Carr 18: 3L, (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na frente) 6 vezes, 2M, 
cmarc C, tricotar em ponto de arroz duplo até ao próximo marc, 
pmarc A, 2L, pmarc A, trabalhar em ponto arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc A, 2L, pmarc A, ponto de arroz duplo até ao 
próximo marc, pmarc B, trabalhar o gráfico do painel de torcidos, 
pmarc B, ponto de arroz duplo até ao próximo marc, pmarc A, 
2L, pmarc A, trabalhar em ponto de arroz duplo até ao próximo 
marc, pmarc A, 2L, pmarc A, tricotar em ponto de arroz duplo até 
ao marc C, pmarc C, (2M, passar 1L sem fazer c/ fio na frente) 6 
vezes, 2M, passar as 3 últimas malhas c/ liga com o fio pela frente.
[8 malhas aumentadas]
182 malhas totais com as seguintes malhas entre os marcadores:
• 23 malhas em cada lapela;
• 13 malhas em cada frente;
• 26 malhas em cada manga;
• 50 malhas nas costas.
Continuar os aumentos nos raglans e nas frentes da mesma forma 
e repetir as carr 13 a 18 mais 3 (4, 5, 6, 6 ) vezes.
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Apenas para tamanhos L, e XL:
Repetir as carr 13 e 14 mais uma vez.
Apenas para tamanhos S, M, e XXL:
Repetir as carr 13 a 16 mais uma vez.
278 (304, 322, 342, 350) malhas totais com as seguintes malhas 
entre os marcadores:
• 23 malhas em cada lapela;
• 28 (32, 35, 39, 40) malhas em cada frente;
• 48 (54, 58, 62, 64) malhas em cada manga;
• 72 (78, 82, 86, 88) malhas nas costas.
Daqui em diante os aumentos nas mangas terminaram e apenas 
continuarão os aumentos nas costas e nas frentes:

Para tamanho S:
Repetir as carr 17 e 18 uma vez omitindo os aumentos dentro dos 
marcadores das mangas. 
Repetir as carr 13 a 18 mais uma vez omitindo os aumentos dos 
marcadores das mangas.
296 malhas totais com as seguintes malhas entre os marcadores:
• 23 malhas em cada lapela;
• 33 malhas em cada frente;
• 48 malhas em cada manga;
• 80 malhas nas costas.

Para tamanho M:
Repetir as carr 17 e 18 uma vez omitindo os aumentos dentro dos 
marcadores das mangas. 
Repetir as carr 13 a 18 mais uma vez omitindo os aumentos dos 
marcadores das mangas.
322 malhas totais com as seguintes malhas entre os marcadores:
• 23 malhas em cada lapela;
• 37 malhas em cada frente;
• 54 malhas em cada manga;
• 86 malhas nas costas.

Para tamanho L:
Repetir as carr 15 e 18 uma vez omitindo os aumentos dentro dos 
marcadores das mangas. 
Repetir as carr 13 a 18 mais uma vez omitindo os aumentos dos 
marcadores das mangas.
344 malhas totais com as seguintes malhas entre os marcadores:
• 23 malhas em cada lapela;
• 41 malhas em cada frente;
• 58 malhas em cada manga;
• 92 malhas nas costas.

Para tamanho XL:
Repetir as carr 15 e 18 uma vez omitindo os aumentos dentro dos 
marcadores das mangas. 
Repetir as carr 13 a 18 mais uma vez omitindo os aumentos dos 
marcadores das mangas.
Repetir as carr 13 e 14 mais uma vez omitindo os aumentos dos 
marcadores das mangas.
370 malhas totais com as seguintes malhas entre os marcadores:
• 23 malhas em cada lapela;
• 47 malhas em cada frente;
• 62 malhas em cada manga;
• 98 malhas nas costas.

Para tamanho XXL:
Repetir as carr 17 e 18 uma vez omitindo os aumentos dentro dos 
marcadores das mangas. 
Repetir as carr 13 a 18 duas vezes omitindo os aumentos dos 
marcadores das mangas.
382 malhas totais com as seguintes malhas entre os marcadores:
• 23 malhas em cada lapela;
• 49 malhas em cada frente;
• 64 malhas em cada manga;
• 102 malhas nas costas.
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Remate I-cord
Com o direito voltado, montar 3 malhas na agulha esquerda; 
trabalhar * 2M, 2Mj por trás (última das malhas montadas e 
primeira malha do trabalho), devolver as 3 malhas à agulha 
esquerda; repetir desde * até rematar todas as malhas.

MANGAS
Colocar as 48 (54, 58, 62, 64) que se encontram em espera nas 
agulhas e juntar o fio. 
Trabalhar ao longo da manga continuando com o padrão em 
ponto de arroz e no final da volta montar 2 (4, 6, 8, 8) malhas. 
Colocar um marcador no meio das malhas montadas e juntar para 
trabalhar em circular (este marcador indica o início da volta e a 
“costura” das mangas por baixo do braço).
Volta de diminuições: 1M, 2Mj, trabalhar em ponto de arroz 
duplo até faltarem 3 malhas para o final da volta, PPM, 1M. 
Nota: a primeira e última malha de todas as voltas é sempre 
tricotada em M de forma a produzir uma falsa “costura” por 
baixo do braço.

Para tamanho S:
Repetir a volta de diminuições a cada 22.ª volta mais 1 vez e a 
cada 20.ª volta mais 3 vezes. [40 malhas totais]

Para tamanho M:
Repetir a volta de diminuições a cada 14.ª volta mais 5 vezes e a 
cada 12.ª volta mais 2 vezes. [42 malhas totais]

Para tamanho L:
Repetir a volta de diminuições a cada 12.ª volta mais 3 vezes e a 
cada 10.ª volta mais 6 vezes. [44 malhas totais]

Para tamanho XL:
Repetir a volta de diminuições a cada 10.ª volta mais 6 vezes e a 
cada 8.ª volta mais 5 vezes. [46 malhas totais]

Para tamanho XXL:
Repetir a volta de diminuições a cada 10.ª volta mais 2 vezes e a 
cada 8.ª volta mais 10 vezes. [46 malhas totais]
Remate I-cord
Montar 3 malhas na agulha esquerda; trabalhar * 2M, 2Mj por 
trás (última das malhas montadas e primeira malha do trabalho), 
devolver as 3 malhas à agulha esquerda; repetir desde * até 
rematar todas as malhas. Coser a extremidade inicial com a final 
do I-cord de modo a fechar a manga.

CONTINUAÇÃO DA LAPELA
Desfazer cuidadosamente a montagem provisória do lado 
esquerdo da lapela e colocar as 23 malhas vivas na agulha. 
Colocar um marcador na agulha. Levantar, mas sem tricotar 5 
malhas. Desfazer a montagem provisória das malhas do pescoço 
e colocar as 58 malhas na mesma agulha, levantar mas sem 
tricotar mais 5 malhas, colocar as 23 malhas vivas finais na 
agulha. [114 malhas totais]
Remate I-cord
Montar 4 malhas na agulha esquerda; trabalhar * 2M, 2Mj por 
trás (última das malhas montadas e primeira malha do trabalho), 
devolver as 4 malhas à agulha esquerda; repetir desde * até 
rematar todas as malhas. 
Rematar todas as pontas e bloquear o casaco com as medidas 
corretas.

SEPARAR AS MANGAS
As mangas irão ser agora colocadas em espera num fio de 
desperdício até ser terminado o corpo. Os aumentos do raglans 
nas mangas e no corpo terminaram, apenas continuam os 
aumentos do decote das frentes no primeiro e último marcadores 
junto às lapelas.
Carr seguinte (DT): trabalhar ao longo da lapela, caso seja uma 
carreira de aumentos no decote proceder a esse aumento (manter 
o primeiro marcador). Trabalhar em ponto de arroz duplo até ao 
terceiro marcador, removendo o segundo e terceiro marcadores. 
Colocar as próximas 48 (54, 58, 62, 64) malhas em espera num 
fio. Montar 2 (4, 6, 8, 8) malhas. Continuar a trabalhar em ponto de 
arroz até aos marcadores do painel, retirando os outros anteriores. 
Trabalhar a carr correspondente do painel de torcidos (manter os 
marcadores que delimitam o painel). Trabalhar em ponto arroz 
duplo até à próxima manga removendo os marcadores. Colocar 
as próximas 48 (54, 58, 62, 64) malhas em espera num fio. 
Montar 2 (4, 6, 8, 8) malhas. Trabalhar até ao fim da carreira como 
estabelecido retirando todos os marcadores excepto o último.
Carr seguinte (AV): trabalhar como estabelecido até às 2 malhas 
do centro das malhas que foram montadas, cmarc 2L, cmarc 
Continuar como estabelecido até às próximas 2 malhas do centro 
das malhas montadas; cmarc 2L, cmarc terminar a carr como 
estabelecido.
Estas 2 malhas entre os marcadores serão as malhas das “costuras” 
laterais.
Nota: ler até ao fim da modelação da cintura antes de prosseguir.

MODELAÇÃO DA CINTURA
A modelação da cintura será trabalhada em ambos os lados 
dos marcadores laterais. As malhas entre estes marcadores são 
mantidas sempre em jersey de forma a criar uma ilusão de falsa 
costura lateral.
Juntamente com a modelação da cintura os aumentos junto 
das lapelas são trabalhados em simultâneo com esta, a cada 6 
carreiras como estabelecido desde o início.
Carr diminuições (DT): trabalhar como estabelecido até 2 malhas 
antes do marcador lateral, 2Mj, pmarc 2M, pmarc PPM, continuar 
ao logo das costas como estabelecido até 2 malhas antes próximo 
marcador lateral,  2Mj, pmarc 2M, pmarc PPM, trabalhar até ao 
final da carr como estabelecido.
Carr seguinte (AV): trabalhar como estabelecido.
Continuar da mesma forma repetindo a carr de diminuições 
anterior a cada 4.ª carr até o trabalho medir 30cm desde a 
montagem.
De seguida prosseguir com as diminuições da cintura, mas 
terminar com os aumentos na lapela, até o trabalho medir 38 
(40, 40, 42, 42) cm desde o início. 
Neste ponto terminam as diminuições da cintura.
Trabalhar a direito, sem mais diminuições (mas não retirar 
marcadores das “costuras laterais”) durante 12 carreiras.
Começar aumentos das ancas da seguinte forma:
Carr aumentos (DT): trabalhar como estabelecido até 2 malhas 
antes do marcador lateral, Mft, pmarc 2M, pmarc Mft, continuar ao 
logo das costas como estabelecido até 2 malhas antes próximo 
marcador lateral, Mft, pmarc 2M, pmarc Mft, trabalhar até ao final 
da carr como estabelecido.
Carr seguinte (AV): trabalhar como estabelecido.
Continuar da mesma forma repetindo a carr de aumentos anterior 
a cada 4.ª carr até o trabalho medir 60 (60, 62, 62, 63) cm desde 
a montagem. 
Neste ponto terminam os aumentos para as ancas.
Trabalhar a direito, sem mais aumentos (mas não retirar marcadores 
das “costuras laterais”), até o trabalho medir 80 (80, 80, 82, 82) cm 
no total, terminando com uma carr do avesso.

Cor 16

TRADIÇÃO
(100% Lã)

A textura do Tradição faz deste fio 100% lã a escolha perfeita para trico-
tar o Casaco Rouge, uma peça incrível que combina pontos com relevo 
e um vermelho irresistível. Com construção top-down, apresenta um 
motivo de cordas entrelaçadas ao longo das costas e vários detalhes, 
como os remates em I-cord, que fazem deste casaco uma peça de 
desejo para esta estação.


