Técnica:

Tricô

Marca:

Cisne

Tema:

Moda

Tamanho: 3 a 6 meses
Material:
Fio Cisne Bebê Comfort (nov. 100 g): 2 nov. na cor: 00161 (amarelo);
Sobras de fio Cisne Super Bebê nas cores: 03015 (vermelho), 05030
(lilás), 02004 (laranja claro), 02052 (salmão), 07003 (verde), 06030 (azul) e
06040 (azul royal).
Materiais adicionais:
Ag. para tricô Corrente Milward nº 004;
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 118;
3 botões;
Elástico.

CH CSN 5348 L- Conjunto bebê amarelo

Criação – Renata Veglione para Coats Corrente
Execução – Maria Regina Gouvêa
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Conjunto bebê amarelo
Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 24 p. X 30 carr. (medidos
sobre o p. m.).
Abreviaturas e pontos empregados:
p. – ponto(s), ag. – agulha(s), m. – meia, t. – tricô, carr. –
carreira(s), rep. – repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s),
j. – junto(s), laç. – laçada, p. de barra 1/1 – 1 m., 1 t.,
cordão de t. – direito e avesso em t., p. m. – direito em
m. e avesso em t., mate simples – tire 1 p. sem fazer em
m., 1 m., derrube o p. sem fazer sobre o p. m., mate
duplo – tire 1 p. sem fazer em m., 2 p. j. em m., derrube o
p. sem fazer sobre os 2 p. j., casa para botão – 2 p. j., laç..
Execução
Casaquinho
Corpo – Com o fio amarelo, na ag. monte 121 p. e trab.
6 carr. em t. (3 cordões de t.). Continue o trabalho do
seguinte modo: 5 p. em cordões de t. para o transpasse
do lado direito das costas, 111 p. em p. fantasia, 5 p.
em cordões de t. para o transpasse do lado esquerdo
das costas. A 15 cm desde o início, para a formação das
cavas, divida o trabalho em 3 partes, sendo 33 p. para

o lado direito das costas, 55 p. para a frente e 33 p.
para o lado esquerdo das costas e continue cada parte
separadamente.
Lado direito das costas – Trab. os 5 p. do transpasse
em cordões de t. e os 28 p. restantes em p. m.. A 10 cm
desde o início da cava, arremate todos os p. de uma só
vez.
Frente – Trab. os 55 p. em p. m.. A 7 cm desde o início,
arremate os 15 p. centrais para a formação do decote
e trab. cada parte separadamente arrematando na
beirada do decote a cada 2 carr. 1 vez 3 p., 1 vez 2 p.,
1 vez 1 p.. A 10 cm desde o início das cavas, arremate
todos os p. de uma só vez. Trab. o outro lado igual.
Lado esquerdo das costas – Trab. 28 p. em p. m. e 5
p. em cordões de t. para o transpasse. Na 1ª carr. faça
1 casa para o botão no meio do transpasse e a 5 cm
desde o início faça outra casa para o botão. A 10 cm
desde o início da cava, arremate todos os p. de uma só
vez.
Mangas – Com o fio amarelo, na ag. monte 36 p. e
trab. 6 carr. em t. (3 cordões de t.) aumentando 15 p.
distribuídos uniformemente no decorrer da última carr..
Continue o trabalho em p. fantasia. A 18 cm desde o

início, arremate todos os p. de uma só vez. Trab. a
outra manga igual.
Calça
Perna direita – Com o fio amarelo, na ag. monte
41 p. e trab. emp. de barra 1/1. A 4 cm desde o
início aumente 15 p. distribuídos uniformemente
no decorrer da próxima carr. e trab. em p. m.. A 22
cm desde o início, coloque os p. à espera numa ag.
auxiliar.
Perna esquerda – Trab. igual a perna direita.
Calça - Coloque os p. da perna direita e os da perna
esquerda na ag. e trab. em p. m.. A 15 cm desde
o início, trab. em p. de barra 1/1. A 20 cm desde o
início, arremate todos os p. de uma só vez.
Gorro
Com o fio amarelo, comece pela parte superior. Na
ag. monte 8 p. e trab. do seguinte modo: 1ª carr. - *1
m., 1 laç.*, rep. de * a * e termine com 1 m.; 2ª carr. e
todas as pares – em t.; 3ª carr. - *2 m., 1 laç.*, rep. de *
a * e termine com 1 m.; 5ª carr. - *3 m., 1 laç.*, rep. de
* a * e termine com 1 m.; 7ª carr. - *4 m., 1 laç.*, rep.
de * a * e termine com 1 m.; 9ª carr. - *5 m., 1 laç.*, rep.
coatscrafts.com.br
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Conjunto bebê amarelo
de * a * e termine com 1 m.; 11ª carr. - *6 m., 1 laç.*, rep.
de * a * e termine com 1 m.; 13ª carr. - *7 m., 1 laç.*, rep.
de * a * e termine com 1 m.; 15ª carr. - *8 m., 1 laç.*, rep.
de * a * e termine com 1 m.; 17ª carr. - *9 m., 1 laç.*, rep.
de * a * e termine com 1 m.; 19ª carr. - *10 m., 1 laç.*, rep.
de * a * e termine com 1 m.. Aumente 3 p. distribuídos
uniformemente na próxima carr. e trab. em p. fantasia
por 10 cm. Continue o trabalho em p. de barra 1/1 por
mais 5 cm. Arremate todos os p. de uma só vez.
Sapatinhos
Comece pela sola. Com a cor amarela, na ag. monte 33
p. e trab. do seguinte modo:
1ª carr. – 1 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 1 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 1 t.;
2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª carr. – em t.;
3ª carr. – 2 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 3 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 2 t.;
5ª carr. – 3 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 5 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 3 t.;
7ª carr. – 4 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 7 t., 1 laç., 15 t., 1 laç., 4 t.;
9ª carr. – 20 t., 1 laç., 9 t., 1 laç., 20 t. (total 51 p. na ag.).
Trab. 3 cordões de t.. Para a formação do peito do pé,

trab. do seguinte modo: 19 t., 2 p. j. em t., 9 t., 2 p. j. em
t., *vire o trabalho e trab. 9 t., 2 p. j. em t., vire o trabalho
e trab. 9 t., 2 p. j. em t.*, rep. de * a * até restarem 12 p.
de cada lado do peito do pé (total 34 p. na ag.). Trab.
3 cordões de t. e continue em p. de barra 1/1 por mais
16 carr.. Arremate todos os p. de uma só vez. Faça outro
sapatinho igual.

abertura para passar o elástico. Passe o elástico, una as
extremidades e feche a abertura do cós.

Montagem e acabamento

Feche a sola e a parte de trás.

Gorro
Una as laterais.
Sapatinhos

Casaquinho
Una os ombros, frente e costas. Feche as mangas
e pregue-as ao redor das cavas. Na ag. levante 80 p.
distribuídos uniformemente ao redor do decote e trab.
8 carr. em t. (4 cordões de t.). Na 3ª carr. trab. a casa
para o botão no lado esquerdo das costas. Pregue os
botões.
Com os fios coloridos borde o jacquard centralizado
na frente a partir da 4ª carr. do p. m. acompanhando o
diagrama.
Calça
Feche as costas. Feche as pernas. Dobre metade do cós
para avesso e costure com pequenos p. deixando uma
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rep. das carr.
rep. das carr.
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Legenda

P. fantasia
P. fantasia
rep. dos p.
rep. dos p.

7ª carr.
5ª carr.
3ª carr.
1ª
7ª carr.
carr.
5ª carr.
3ª carr.
1ª carr.

m.
Legenda

2 p. j. em m.
Legenda
mate
m. simples

GORRO
fundo em p. m. amarelo
18 cm
cor 03015 (vermelho)
p. fantasi
cor 05030 (lilás)

2laç.
p. j. em m.
mate
mate duplo
simples

Nota:
avesso em t.
laç.

cor 02004 (laranja)

mate duplo

cor 02052 (salmão)
cor 07003 (verde)

Nota: avesso em t.

cor 06030 (azul)

Bordado jacquard
Bordado jacquard

Legenda
fundo em p. m. amarelo
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cor 03015

(vermelho)
Legenda
cor
05030
(lilás)
fundo
em p.
m. amarelo
cor
cor 02004
03015 (laranja)
(vermelho)
cor 02052 (salmão)

GORRO
18 cm

10ª carr.
9ª carr.
8ª carr.
7ª
10ªcarr.
carr.
6ª
carr.
9ª carr.
5ª
8ª carr.
carr.
4ª
7ª carr.
carr.
3ª
6ª carr.
carr.
2ª
5ª carr.
carr.
1ª
4ª carr.
carr.
3ª carr.
2ª carr.
1ª carr.

cm
p. 14
fantasi

CASAQUIN
14 cm

cor 06040 (azul royal)

14 cm 5

lado
CASAQUIN
esquerdo

das costas 5

14 cm

lado
esquerdo
das costas

- diminuiç

CALÇA
- diminuiç
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CALÇA

23 cm

p. m.
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p. fantasia

CALÇA

10 cm10 cm

6 cm

15 cm

23 cm

23 cm

3 cm

frente

3 cm

p. m.
p. m.

p. fantasia
p. fantasia

p. m.

p. m.

p. de barra 1/1

p. de barra 1/1

16 cm

16 cm

16 cm

SOLA

16 cm

46 cm
p. de
46barra
cm 1/1

5 cm

p. de barra 1/1

5 cm

23 cm

6 cm

5 cm

9 cm

50 cm

SAPATINHOS

11 cm
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18 c

23 cm

p. fantasia

4 cm

15 cm15 cm

Copyright © 2014
Coats LATAM

p. fantasia

11 cm

CALÇA

50 cm

MANGAS
20 cm
MANGAS
20 cm
18 cm18 cm

frente

lado
direito
daslado
costas
direito
das costas

10 cm10 cm15 cm15 cm

lado 5,5 cm
14
cm
esquerdo

18 cm

14 cm 5,5 cm
CASAQUINHO

- diminuição
CALÇA

5 cm

2,5 cm

CASAQUINHO

- diminuição

46 cm
p. de barra 1/1

14 cm

p. fantasi

16 cm

2,5 cm

p. fantasia
14 cm

daslado
costas
esquerdo
das costas

50 cm

- diminuição

6 cm

p. fantasia

15 cm

GORRO
18 cm
GORRO
18 cm

m

8ª carr.
7ª carr.
6ª carr.
5ª carr.
4ª carr.
3ª carr.
2ª carr.
1ª carr.

Página 5 de 5

