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Gorro Victa e turbante Sorius

Outono . Inverno
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Gorro Victa
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26 cm

25 cm

FIO
70g de fio Conquistador Rosários 4 (1 novelo: 150g/315m).

AGULHAS
Tricot circulares n.º 5 (60cm).

ACESSÓRIOS
Agulha de costura, 1 marcador e tesoura.

TAMANHO
Único (a elasticidade do ponto permite que o gorro se adapte a
vários tamanhos).

MEDIDAS
50cm de circunferência; 26cm de altura.

PONTOS
Ponto de meia e liga, tricotado em sequência.

GRAU DE DIFICULDADE
Fácil.

MONTAGEM
Montar 85 malhas. Tricotar uma volta de base, unindo as duas
malhas dos extremos das agulhas, tendo o cuidado para que as
malhas não fiquem dobradas. Colocar marcador de início de volta.
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INSTRUÇÕES
Esta peça é tricotada em circular, sempre do lado do direito.
O ponto é tricotado em sequência – ver esquema - tornando o
gorro reversível. As medidas referidas permitem uma dobra na
base, podendo aumentar-se o número de voltas se se entender.
Vlt 1: *3M, 2L*, repetir de * a * até final da vta.
Vlt 2: *3M, 2L*, repetir de * a * até ao marcador, ou seja, tricotar
as malhas como se apresentam.
Vlt 3: 1L, *3M, 2L*, repetir de * a * até ao marcador, ou seja,
no início de cada volta a primeira malha repete a malha igual à
malha antes do marcador, avançando sempre uma malha, para
ganhar o efeito em sequência.
Vlt 4 (e todas as voltas pares): tricotar as malhas como se
apresentam.

Continuar como descrito acima, até 25cm de altura ou tamanho
pretendido.
Notas importantes:
Manter a sequência do trabalho, da seguinte forma: a primeira
malha vai sendo tricotada em liga ou meia, continuando sempre
a sequência até final da volta (marcador). No início de cada volta
ímpar, a primeira malha repete a malha de antes do marcador.
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DIMINUIÇÕES PARA O TOPO
Vlt 1: *2M, 3Mj*, repetir de * a * até ao marcador. [52 ms]
Vlt 2: *2Mj*, repetir de * a * até ao marcador. [26 ms]
Cortar o fio, passar o fio através das malhas da agulha [26], e puxar
até franzir completamente, sem deixar buraco.
Fixar o fio e rematar as pontas.

ACABAMENTO
Lavar a peça e estendê-la numa superfície plana sobre um pano
macio. Deixar secar num espaço fresco e longe da luz directa
do sol.
Poderá colocar um pompom no topo. Neste caso, o gorro deixa
de ser reversível - a não ser que o pompom seja removível.

ABREVIATURAS
m/ms: malha/malhas
M: meia
L: liga
LD: lado do direito do trabalho
LA: lado do avesso do trabalho
2Mj: duas malhas tricotadas juntas em meia (diminuição)
Vlt: volta

Turbante Sorius
B

E

D, A, B

C

D

12 cm
C

E

82 cm

FIO
45g de fio Conquistador Rosários 4 (1 novelo: 150g/315m).

AGULHAS
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Tricot circulares 5mm (80cm).

ACESSÓRIOS
Agulha de costura, 4 marcadores e tesoura.

PONTO
Jarreteira (meia dos dois lados).

MEDIDAS
82cm de largura x 12cm de comprimento. Aumentando ou
diminuindo o número de malhas e de voltas, obtém-se facilmente
o tamanho pretendido.

GRAU DE DIFICULDADE
Fácil.

MONTAGEM
Montar 125 malhas.
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Tricotar 36 carreiras em ponto de meia, ou seja, 18 riscas de jarreteira.

Este turbante é composto por uma tira tricotada a direito, enrolada
sobre a cabeça e cosida nas extremidades.
Aumentando ou diminuindo o número de malhas e de voltas, obtémse facilmente o tamanho ideal e personalizado.
Rematar as malhas de forma que não fique muito apertado.

ACABAMENTO
Colocar o marcador no ponto central da largura (41cm) - ponto A.
Cruzar as partes laterais sobre cada um dos lados a partir do ponto
central (A), unindo e cosendo os pontos B, C, D e E. Ver esquema.
Lavar a peça e estendê-la numa superfície plana sobre um pano
macio. Deixar secar num espaço fresco e longe da luz directa do sol.

CONQUISTADOR
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(78% Lã, 22% Acrílico)

Conquistador é um fio colorido e generoso: com apenas um novelo
é possível tricotar este conjunto de gorro e turbante. Mas há mais
modelos disponíveis, feitos com apenas um novelo. Saiba tudo em
www.rosarios4.com.
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