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MATERIAL

Tomie, 2 nov. (100 g) na cor Branco (002); ag. circular para tricô nº 4 com 
60 cm; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; m. torcido = m. 
pegando por trás; t. = tricô; j. = junto(s); laç. = laçada; mate simples = tire 
1 p. sem fazer em m., 1 m., derrube o p. sem fazer sobre o tricotado; mate 
duplo = tire 2 p. juntos sem fazer em m. introduzindo a ag. da esquerda 
para a direita, primeiro no segundo p. e em seguida no primeiro, 1 m., 
derrube os 2 p. sem fazer sobre o tricotado; p.m. = direito em m., avesso 
em t.; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* = rep. de *a*; p. de barra 1/1 = *1 
t., 1 m.*; cordão de t. = direito e avesso em t..

Ponto fantasia: nº de p. múltiplo de 18. Acompanhe o gráfico.

I-cord: executado sobre 3 p.. Trab. *3 m., volte os p. para a ag. esquerda* e 
rep. até obter o comprimento desejado.

Tensão do ponto: um quadrado em p. m. com 10 x 10 cm = 23 p. x 28 carr..

EXECUÇÃO

OBS.: enquanto trabalhar na ag. circular, os p. em m. deverão ser 
trabalhados em m. torcido.

Corpo:
Monte 180 p. na ag. circular e trab. o p. fantasia. Após concluir a 28ª carr. 

continue trabalhando em p.m.. A 28 cm do começo, para formar o 
acabamento das costas, trab. 90 p. em p. de barra 1/1 e os p. restantes em 
p.m.. A 31 cm do começo, arremate os 90 p. das costas, trab. em carr. de 
ida e volta para formar a frente.

Frente:
Para formar as cavas, trab. da seguinte maneira:
1ª carr.: tire 1 p. sem fazer em m., 1 m., 1 mate simples, trab. em m. até 
faltarem 4 p. para o final da carr., 2 p. j. em m., tire 1 p. sem fazer em m. 1 
m.;
2ª carr.: tire 1 p. sem fazer em t., trab. em t. até faltarem 2 p. para o final 
da carr., tire 1 p. sem fazer em t., 1 t..
Rep. as 2 carr. até restarem 44 p. na ag..
Coloque os 3 primeiros p. à espera em um fio ou alfinete para tricô, 
arremate em I-cord da seguinte maneira: trab. 2 m., volte os 2 p. para a ag. 
esquerda, trab. 3 m., volte os 3 p. para a ag. esquerda, *trab. 2 m., 2 p. j. em 
m., volte os 3 p. para a ag. esquerda*, rep. de * a * até restarem 3 p.. 
Continue a tricotar em I-cord por 50 cm formando uma das tiras da 
amarração. Arremate. Retome os 3 p. que ficaram à espera e tricote a 
outra tira em I-cord por 50 cm. Arremate.

ACABAMENTO

Arremate os fios com a ag. de tapeçaria.
Coloque a peça sobre uma superfície macia. Arrume a peça corretamente, 
estique os p. iniciais formando as pontas e com cuidado e mantendo 
aproximadamente 2 cm de distância da peça aplique vapor com um ferro.
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Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes a base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitido a limpeza a úmido profissional.


