Execução: Ateliê Pingouin

HORA DE TRANÇAR O MAIS PURO AMOR.
VAMOS TRICOTAR PARA OS PEQUENOS?
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BLUSA NAVAL COM
TRANÇAS - BALLOON
Execução: Ateliê Pingouin

TAMANHO
3 meses

MATERIAL
Balloon, 1 nov. (100 g) na cor Naval (516); ag. de tricô Pingouin nº 3,5; ag.
para crochê Pingouin com 3 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 1
botão pequeno.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
nov. = novelo(s); p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. =
meia; t. = tricô; j. = junto(s); laç. = laçada; p.m. = direito em m., avesso em
t.; cordão de t. = direito e avesso em m.; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--*
= rep. de *a*; corr. = correntinha.
Ponto fantasia: Nº de p. múltiplo de 6 + 2 p. de borda. Acompanhe o
diagrama.
Tensão do ponto: um quadrado em p.m. com 10 x 10 cm = 22 p. x 32 carr..

1 nov. 100g

3 mm

3,5 mm

EXECUÇÃO
Frente:
Com um fio de cor diferente, monte 28 p. na ag. (montagem provisória).
Com o fio Naval trab. da seguinte maneira:
1ª e 3ª carr. – em t.;
2ª e 4ª carr. – em m.;
5ª carr. – 1 t., *2 p. j. em t., laç.*, rep. de * a * e termine a carr. com 1 t.;
6ª e 8ª carr. – em m.;
7ª carr. - em t.;
9ª carr. – 1 t., pegar 1 p. da carr. inicial e trab. 1 t., desmanchando o p. com
o fio de cor diferente. (total 56 p. na ag.);
10ª carr. – em m.;
11ª carr. – em t..
Continuar o trabalho em p. fantasia. A 15 cm do começo, para a formação
das cavas, arremate nos 2 lados 3 p. 1 vez. A 20 cm do começo, para a
formação do decote, arremate os 10 p. centrais dividindo o trabalho em 2
partes iguais e continue cada lado separadamente arrematando na beirada
do decote a cada 2 carr. 1 p. 3 vezes. A 23 cm do começo, arremate todos
os p.. Trab. o outro lado igual.
Costas:
Trab. igual a frente até 18 cm do começo. Divida o trabalho em 2 partes
iguais para formar a abertura das costas e continue cada lado
separadamente. A 21 cm do começo, para a formação do decote, arremate
na beirada do decote a cada 2 carr. 4 p. 1 vez, 3 p. 1 vez. A 23 cm do
começo, arremate todos os p.. Trab. o outro lado igual.
Mangas:
Com um fio de cor diferente, monte 17 p. na ag. (montagem provisória).
Com o fio Naval trab. da seguinte maneira:
1ª e 3ª carr. – em t.;
2ª e 4ª carr. – em m.;
5ª carr. – 1 t., *2 p. j. em t., laç.*, rep. de * a * e termine a carr. com 1 t.;
6ª e 8ª carr. – em m.;
7ª carr. - em t.;
9ª carr. – 1 t., pegar 1 p. da carr. inicial e trab. 1 t., desmanchando o p. com
o fio de cor diferente. (total 34 p. na ag.);
10ª carr. – em m.;
11ª carr. – 1 t., *2 p. j. em t., laç.*, rep. de * a * e termine a carr. com 1 t.,
para formar o passa-fita.
Continuar o trabalho em cordões de t.. A 16 cm do começo, arremate todos
os p.. Trab. a outra manga igual.

MONTAGEM
Costure os ombros e as laterais, frente e costas. Na ag. levante 57 p.
distribuídos uniformemente ao redor do decote laçando pelo direito, e trab.
da seguinte maneira:
1ª e 3ª carr. – em t.;
2ª carr. – em m.;
4ª carr. – 1 t., *laç., 2 p. j. em t.*, rep. de * a *;
5ª e 7ª carr. – em t.;
6ª carr. - em m..
Dobre ao meio e costure.
Feche as mangas e pregue-as ao redor das cavas.

ACABAMENTO
Faça 2 cordões de corr. com 40 cm cada e passe-os em alinhavo ao redor
dos punhos. Pregue o botão nas costas.

P. FANTASIA

rep.

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

rep.

LEGENDA
- p. de borda
- t.
- m.
- rar 1 p. sem fazer em t. e deixar na frente do trabalho, 1 m., tric. em m. o p. à espera.
- rar 2 p. sem fazer em m. e deixar atrás do trabalho, 1 m., tric. em m. os p. à espera.

FRENTE
9 cm 5 cm
8 cm
15 cm

P. FANTASIA
21 cm
COSTAS
9 cm 5 cm

8 cm
15 cm

P. FANTASIA
21 cm

MANGAS

16 cm

16 cm

CORDÕES
DE T.

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.
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