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Criação e execução – Coats Corrente

Tamanho: 2 anos

Material:
Fio Cisne Super Bebe (nov. 100 g): 1 nov. na cor 04021 (rosa)

Materiais adicionais:
Agulha para tricô Corrente Milward   3 mm e um de 3,5 mm; 
Agulha para crochê  de aluminio anodizado Corrente Milward 2,5 mm
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 116 
3 botões de 11 mm de diâmetro.

Cisne

Tricô

Moda

Marca:

Técnica:

Tema:
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Abreviaturas e pontos empregados: 

ag. – agulha; aprox. – aproximadamente; arrem. 

– arremate; aum. – aumente; carr. – carreira; corr. – 

correntinha; dim. – diminua; explicação entre * *: repita 

a explicação que está entre * * as vezes indicadas ou 

até o final da carr.; laç. – laçada na agulha; m – meia; 

m.s. – mate simples: tire 1 p.. sem fazer em m., 1 m. e 

passe o p. sem fazer sobre o tricotado; p. – ponto; ponto 

meia – direito em m. e avesso em t.; p.b. – ponto baixo; 

p.bx. – ponto baixíssimo; picô – 3 corr. e 1 p.bx. na 1ª 

dessas corr.; rep. – repita; t. – tricô; trab. – trabalhe; tric. 

– tricote; v. – vez(es); 2 p.j.m. – tric. 2 p. juntos em meia. 

Ponto fantasia em ondas: tric. em carr. planas de ida 

e volta acompanhando o respectivo gráfico. O gráfico 

mostra as carr. do direito (carr. ímpares) que são lidas da 

direita para a esquerda e as carr. do avesso (carr. pares) 

que são lidas da esquerda para a direita. 

Tensão do ponto: com ag. de 3 mm, no ponto meia: 31 

p x 44 carr. = aprox. 10 x 10 cm; no ponto fantasia em 

ondas, 32 p. x 44 carr. = aprox. 10 x 10 cm.

Execução 

CASAQUINHO

 

Frente e costas são executadas em uma peça só, a partir 

da borda inferior. Monte 172  p. na ag. de tricô de 3,5 

mm e tric. 1 carr. m. (= avesso da peça). Mude para a ag. 

de tricô de 3 mm e tric. o p. fantasia em ondas: 1 p. de 

borda, trab. a repetição 10 v., 1 p. de borda e siga reto 

até 11 cm do começo. A essa altura, trab. 1 carr. m. no 

direito e dim. 12  p. uniformemente distribuídos na carr. 

= 160  p. Na próxima carr. (= avesso do trabalho) divida 

os p. como se segue: trab. 36 t. para a frente direita, 

arrem. 8 p. para uma cava, tric. 72 t. para as costas, 

arrem. 8 p. para a segunda cava e tric 36 t. para a frente 

esquerda. No final, deixe à espera.

Manga: monte 53 p. com a ag. de tricô de 3,5 mm e tric. 

1 carr. m. (= avesso do trabalho). Mude para a ag. de 3 

mm e continue no p. 

fantasia em ondas: 1 p. de borda, tric. a repetição 3 v., 

1 p.. de borda. Trab. as 1ª-6ª carr. 3 v. Em seguida, trab. 

uma carr. ajurada como se segue: 1 p. de borda, * 2 

p.j.m., 1 laç.*, terminando a carr. com 1 p. de borda. Na 

carr. seguinte, trab. os p. e as laç. da carr. anterior em t. 

Continue em ponto meia até o final da peça. Ao mesmo 

tempo, a partir da 1ª carr. do começo da manga, aum. 1 

p. de cada lado e rep. esse aumento a cada 4 carr. 6 v. = 

67 p. A 13 cm do começo, arrem. 4 p. de cada lado para 

as cavas = 59 p. Trab. mais 1 carr. t. e deixe à espera. Faça 

mais uma manga igual a esta.

Pala com raglã – com as ag. de 3 mm, trab. todos os p. que 

estão à espera em m., como se segue: tric. os 36 p. da frente 

direita e coloque uma marca; tric. os 59 p. da manga direita 

e coloque uma marca; tric, os 72 p. das costas e coloque 

uma marca; tric; 59 p. da manga esquerda e coloque uma 

marca e, por último, tric. os 36 p. da frente esquerda = 262  

p. Trab. a pala em todos os p., diminuindo os p. para o raglã 

como se segue: na 3ª carr. do começo da pala, tric. até 3 p. 

antes de uma marca, faça 1 m.s., 2 m. e depois 2 p.j.m. e 

repita isso em cada marca = 254 p. no final da 3ª carr. Repita 

essas diminuições 19 v. a cada 2 carr.  Ao mesmo tempo, ao 

executar a 12ª diminuição, arrem 4 p. de cada lado para o 

decote e continue, arrem. de cada lado a cada 2 carr.: 2 p. 

3 v. e 1 p.  4 v. Na carr. seguinte, arrem. os 74  p. restantes. 

Montagem e acabamento – Estenda as peças e deixe-

as secar sob um pano umedecido. Feche as mangas e as 

cavas. Com a ag. de 3 mm, levante 102 p. em toda a volta 

do decote pelo direito da peça, tric. 1 carr. m. e arrem. 

todos os p. acompanhando o ponto. Com a ag. de crochê, 

contorne toda a volta do casaquinho com 1 carr. de picôs 
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de acabamento. Ao mesmo tempo, trab. 3 casas na 

frente direita, como se segue: no lugar de um picô, faça 

apenas 5 corr. sendo uma casa no começo da pala, uma 

no centro da pala e uma no canto superior. Feche a carr. 

com 1 p.bx. Pregue os botões na frente esquerda.

GORRO

Com a ag. de tricô de 3,5 mm, monte 104 p. e tric. 1 

carr. m. no avesso do trabalho. Mude para as ag. de 3 

mm e trab. no p. fantasia em ondas: 1 p. de borda, tric. 

a repetição 6 v., 1 p. de borda. A 4 cm do começo = 

16 carr. do p. fantasia em ondas, desloque a repetição 

em 7 pontos, desencontrando as ondas. A 16ª carr. do 

ponto fantasia em ondas corresponde à 1ª carr. do p. 

fantasia em ondas deslocado. A 13 cm do começo do 

trabalho, trab. em ponto meia e, na 1ª carr., tric. 2 p.j.m. 

13 v., uniformemente distribuídos na carr. = 91 p. Na 4ª 

carr. do p.m., dim. como se segue: 1 p. de borda, * 5 m., 

2 p.j.m.*, 1 p. de borda = 65 p. Na 4ª carr. seguinte, dim. 

como se segue: 1 p. de borda, * 3 m., 2 p.j.m.*, 1 p. de 

borda = 52 p. Na 4ª carr. seguinte, dim. como se segue: 

*2 m., 2 p.j.m.* = 39 p. Na 2ª carr. seguinte tric. 2 p.j.m. 

em toda a carr. = 20 p. Rep. essa dim. na próxima carr. m. 

= 10 p. Deixe uma ponta solta bem longa do fio e corte. 

Passe esse fio por todos os p. da ag. e amarre, mas não 

corte o fio. Use essa ponta solta para fechar a costura na 

parte de trás do gorro, com p. invisível feito pelo avesso 

até o final do p. fantasia em ondas deslocado e depois 

feche pelo direito. Rebata a borda inferior do gorro para 

cima.
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