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FIO
1 novelo Bulky Light Rosários 4, na cor 110 (100g/60m) - cor principal.
1 novelo Bulky Light Rosários 4, na cor 107 (100g/60m) - cor contraste.

AGULHAS

Fechar o gorro - sem rematar as ms, cortar a lã com comprimento
de cerca de 30 cm, introduzir na agulha de tapeçaria e passar por
todas as ms retirando-as da agulha de tricot; puxar até fechar e
rematar a lã no avesso do trabalho.

Agulhas circulares de 7 mm e de 8 mm (se necessário, ajuste o
número da agulha para obter o valor da amostra).

ABREVIATURAS

ACESSÓRIOS

L: liga

Marcadores, agulha de torcidos, agulha de tapeçaria.

MEDIDAS
24 cm de largura e 23 cm de altura.

AMOSTRA
1 repetição padrão torcidos (6 ms) - 6 cm com agulha 8 mm.

TAMANHO
Único.

INSTRUÇÕES
Com a lã da cor de contraste e a agulha de 7 mm, montar 50 ms.
Unir para tricotar em circular, colocar o marcador de início de volta
(MIV) e tricotar o cós em canelado 1x1:

M: meia
cm: centímetros
m/ms: malha/malhas
Carr/carrs: carreira/carreiras
Vlt/vlts: volta/voltas
A1d: aumento de 1 malha com inclinação à direita, em meia
(levantar a linha horizontal entre as 2 malhas e colocar na agulha
esquerda da frente para trás; tricotar a laçada formada em meia)
T4F: torcido de 4 malhas à frente (retirar 2 malhas para a agulha
auxiliar e colocar na parte da frente do trabalho, tricotar 2 malhas
em meia; tricotar em meia as 2 malhas da agulha auxiliar)
2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia

Vlt 1: (1L, 1M) x repetir até final.
Repetir vlt 1, mais 9 vezes.
Tricotar aumentos:
Vlt Aumentos: (10M, A1d) x 4, M até final. [54 ms]
Mudar para lã da cor principal e, com a agulha de 8 mm, tricotar
o padrão de torcidos:
Vlt 1 e 2: 2L, (4M, 2L) x 8, 4M.
Vlt 3: 2L, (T4F, 2L) x 8, T4F.
Vlt 4 a 6: 2L, (4M, 2L) x 8, 4M.

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

Repetir as vlts 1 - 6, mais 2 vezes.
Tricotar diminuições:
Vlt 1: 2Lj, (4M, 2Lj) x 8, 4M. [45 ms]
Vlt 2: 1L, (4M, 1L) x 8, 4M.
Vlt 3: 1L, (T4F, 1L) x 8, T4F.
Vlt 4: 1L, (4M, 1L) x 8, 4M.
Vlt 5: 1L, (2Mj x 2, 1L) x 8, 2Mj x 2. [27 ms]
Vlt 6: 1L, (2Mj, 1L) x 8, 2Mj. [18 ms]

BULKY
LIGHT
(100% Lã)
O gorro de lã é um clássico de Inverno: não só protege do frio,
como também completa um visual.
E quando é feito à mão, torna-se ainda mais especial – como
este, feito com um fio bulky e muito rápido de tricotar.
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