
ESTE KIMONO VAI DAR UM
TOQUE ESPECIAL AO SEU

LOOK ;) ARRASE NO TRICÔ!



Tamanho: 40

MATERIAL

Kotini, 2 nov. (200 g) na cor Depéche (476); ag. de tricô Pingouin nº 6, ag. de 
tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; t. = tricô; laç. = laçada; p.m. = 
direito em m., avesso em t.; cordão de t. = direito e avesso em t.; trab. = 
trabalhe; *--* = repita de *a*; rep. = repita.

Cordão esticado:
1ª carr. - *1 t., 2 laç.*, termine com 1 t.;
2ª carr. – em t. deixando cair as laç. sem fazer.

Tensão do ponto: um quadrado em p. m. com 10 x 10 cm = 16 p. x 30 carr.

EXECUÇÃO

O trabalho é feito numa peça só começando pelas costas.

Costas:
Monte 82 p. na ag. e trab. 2 p. de cada lado em cordões de t. e nos p. centrais 
trab. *6 carr. em cordões de t. e 2 carr. em cordão esticado*, repetindo essas 
8 carr. por 32 cm. Para formar as mangas, monte 20 p. de cada lado, 
continue trabalhando os p. acompanhando o motivo e nos 3 p. de cada lado 
trab. em cordões de t. para formar os acabamentos dos punhos. A 50 cm do 

começo, para formar o decote, arremate os 24 p. centrais e continue cada 
lado separadamente para formar a frente esquerda e direita.

Frente esquerda:
Trab. 3 p. de cada lado em cordões de t. para formar os acabamentos. Para 
formar o decote, trab. 1 aumento entre o acabamento, os p. do motivo no 
lado esquerdo a cada 3 carr. 12 vezes. A 68 cm desde o começo, arremate 20 
p. no lado direito para concluir a manga. Continue o trabalho com 2 p. de 
borda no lado direito em cordões de t. A 100 cm do começo, arremate todos 
os p.

Frente direita: 
Retome os 49 p. do lado direito que ficaram à espera e trab. igual à frente 
esquerda invertendo a distribuição dos p. e os lados dos arremates e dos 
aumentos.

Acabamento:
Costure as laterais e as mangas, frente e costas.
Costure as laterais deixando 23 cm abertos para a cava do lado direito
e 30 cm abertos para a cava do lado esquerdo.
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fiospingouin

Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes à base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitida a limpeza a úmido profissional.


