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Criação e execução: Coats Corrente
Tamanho: mini. As indicações entre “( )” são para os tamanhos pequeno, médio, grande e extra
grande.
Material:
•1 nov. (1, 2, 3, 5) Cisne Elegance (nov. de 100g) na cor 1175 (vermelho);
•ag. para tricô Corrente Milward nº5,5;
•ag. Tapestry Corrente Milward nº18 para as costuras;
•1 botão;
•ag. circular para tricô nº5,5.
Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 15 p. x 21 carr. (medidos sobre o p.m.).
Abreviaturas e pontos empregados:
•p.- ponto, ag.- agulha, m.- meia, t.- tricô, carr.- carreira, trab.- trabalhe, nov.- novelo, p. de barra 1/1- (1m.,
1t.), p.m.- (direito em m., avesso em t.).
Execução:
•Comece o trabalho pela barra do pescoço. Na ag. monte 41p. (47, 59, 83, 99p.) e trab. no p. de barra 1/1 por
2,5cm (4, 4, 5, 5cm) e trab. a última carr. lado avesso do trabalho, aumentando 3p. distribuídos uniformemente =
44p. (50, 62, 86, 102p). Trab. 2carr. no p.m. e em seguida aumente nos 2 lados todas as carr. 3 vezes 1p. (5, 5, 9, 9
vezes) = 50p. (60, 72, 104, 112p.). Aumente agora nos 2 lados a cada 2 carr., 2 vezes 1p. (4, 5, 9, 21vezes) = 54p.
(68, 82, 122, 154p.). Na próxima carr. lado direito do trabalho, faça as aberturas para as patas dianteiras do seguinte
modo: 5m. (5, 7, 11, 13p.), usando outro fio de um segundo novelo, arremate os próximos 4p. (6, 6, 10, 13p.),
continue a carr. sobre os p. centrais até os últimos 9p. (11, 13, 21, 26p.), usando outro fio de um terceiro novelo,
arremate os próximos 4p. (6, 6, 10, 13p.) e siga o trabalho até o final da carr.. Continue o trabalho no p.m. sobre
cada uma das partes ao mesmo tempo com nov. separados, para a formação das aberturas para as patas, 2,5cm
(4; 4; 6,5 ;7,5cm) desde o início da abertura. Trab. agora o lado direito do trabalho, 5p. (5, 7, 11, 13p.), monte na
ag. 4p. (6, 6, 10, 13p.) trab. 36p. (46, 56, 60, 102p.) centrais, monte na ag. 4p. (6, 6, 10, 13p.) e siga até o final
da carr. 54p. (68, 82, 122, 154p.). A 14cm (18; 22; 30,5 e 38cm) desde o início para o início do dorso da blusa,
arremate nos 2 lados a cada 2 carr. 1 vez 6p. (7, 9, 13, 14p.) e 14 vezes (16, 20, 28 e 34 vezes 1p.). Arremate os p.
restantes de uma só vez.
•Punhos - Na ag. monte 22p. (32, 32, 54, 68p.) e trab. no comprimento desejado no p. de barra 1/1, arremate.
Montagem e acabamento:
•Una as laterais dos punhos e pregue-os ao redor das aberturas para as patas com pequenos pontos. Una as laterais
da blusa do pescoço ao dorso, indicação A até indicação B no esquema. Com a ag. circular, levante ao redor da
abertura inferior da blusa, 82p. (98, 114, 162, 192p.) e trab. 2,5cm no p. de barra 1/1, arremate. Pregue o botão
acompanhando o modelo.
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Tamanho mini
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