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MELROSE

POR BRUNA STEINER DO @WOOLHOOLKNITTING PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
-  8 novelos de Melrose na cor Una 9307
- Agulha de tricô nº15mm (ou circular com 
cabo 80cm)
- Agulha de tapeçaria 
-  Tesoura 

 

O tricô nunca esteve tão em alta! Confira um passo a passo de um moderno 
cardigan de maxi tricô feito feita querida Bruna! Todo confeccionado com 
nosso fio MELROSE, um acrílico perfeito para trabalhar com agulhas de 

espessura mais grossas e vestuário de inverno. E se fizer já sabe: nos marque 
nas redes sociais pois amamos ver o trabalho de todos vocês.

Feito por Bruna, Feito com MELROSE, Feito com Pingouin

8 nov. 200 g 15 mm



FEITO COM MELROSE

MEDIDAS APROXIMADAS DA PEÇA PRONTA 

ADAPTAÇÕES DE TAMANHO 
Esta é uma peça oversize que veste bem em todos os tamanhos. Porém, 
caso deseje modificar o tamanho, faça uma amostra de pontos e observe: 
- A montagem de pontos inicial deve ser em número ímpar
- Para a divisão das partes da frente e das costas: reservar metade do 
número de pontos +1 para as costas reservar o restante do número de 
pontos dividido por 2 para cada parte da frente. 
- O número de pontos das mangas deve ser múltiplo de 4. 

EXECUÇÃO 
Antes de começar 
- Este casaco é tecido pela técnica bottom up (de baixo para cima). A 
parte do corpo é tecida em tricô plano (carreiras direito e avesso) e as 
mangas em tricô circular (sempre lado direito).



-Iniciamos o trabalho pela barra inferior e posteriormente realizamos 
a divisão das partes da frente e das costas para formar as cavas das 
mangas. Então, a costura do topo do ombro é feita por “grafting”- costu-
ra invisível no tricô. Logo após, é feita a gola e finalmente adicionamos 
os pontos na cava para tecer as mangas em circular. 

OBS.: Se você não sabe fazer grafting, assista a este vídeo “ Costura 
invisível no tricô- grafting” no youtube.

1ª ETAPA
PARTE INFERIOR DO CASACO EM TRICÔ PLANO: 
MONTAGEM DE 61 PONTOS 

Confecção da barra inferior (5 carreiras em barra 1x1) 
Carreira 1: 1º ponto sem tecer em meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia... 
repetir esta sequência até o final da carreira; 
Carreira 2: 1º ponto sem tecer em tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô... 
repetir esta sequência até o final da carreira; 
Carreiras 3 a 5: repetir carreira 1 e 2. 

Confecção da malha da parte inferior do corpo 
Mantendo a barra 1x1 por 5 pontos nas bordas
Carreira 6: primeiro ponto sem tecer em tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 
tricô, meia até restarem 5 pontos, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô; 
Carreira 7: primeiro ponto sem tecer em meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 
1 meia, tricô até restarem 5 pontos, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 
meia; 
Carreiras 8 à 19: repetir carreira/s 6 e 7.

2ª ETAPA
PARTE SUPERIOR DO CASACO (DIVISÃO FRENTE E COSTAS) EM 
TRICÔ PLANO

OBS.: Reiniciaremos a contagem das carreiras. 
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Parte da frente - lado direito – 15 pontos 
- Usar o fio que vem do trabalho 
Carreira 1: 1º ponto sem tecer em tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 
meia até o final da carreira. 
Carreira 2: 1º ponto sem tecer em tricô, tricô até restarem 5 pontos, 1 
meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia. 
Carreiras 3 à 26: repetir carreiras 1 e 2. 
- Deixar os pontos em espera em uma agulha ou fio auxiliar – não arre-
matar nem cortar o fio. Esse fio será usado posteriormente para tecer a 
gola. Parte de trás – 31 pontos 
- Adicionar um novo fio e iniciar tecendo pelo lado direito da parte de 
trás Carreira 1: 1º ponto sem tecer em meia, meia até o final da carrei-
ra; Carreira 2: 1º ponto sem tecer em tricô, tricô até o final da carreira. 
Carreiras 3 a 28: repetir carreiras 1 e 2. 
- Deixar os pontos em espera em uma agulha ou fio auxiliar – não arre-
matar. 

Parte da frente - lado esquerdo – 15 pontos 
- Adicionar um novo fio e iniciar tecendo pelo lado da cava 
Carreira 1: 1º ponto sem tecer em meia, meia até restarem 5 pontos, 1 
trico, 1 meia, 1 trico, 1 meia, 1 trico  
Carreira 2: 1º ponto sem tecer em meia, tricô, meia, trico, meia, tricô
Carreiras 3 à 26: repetir carreiras 1 e 2. 
Deixar os pontos em espera em uma agulha ou fio auxiliar – não arrematar.

3ª ETAPA
COSTURA DOS OMBROS 

A costura do topo o ombro será feita por grafting – costura invisível nos 
pontos vivos, partindo da cava em direção ao pescoço, faremos o grafting 
de apenas 8 pontos de cada lado. Restarão 7 pontos vivos de cada lado 
na parte da frente, e 15 pontos vivos na parte de trás, que deverão ser 
introduzidos novamente na agulha para tecer a gola. 
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4ª ETAPA
GOLA – TRICÔ PLANO 

Após introduzir a agulha nos pontos equivalentes a gola, iniciaremos tecen-
do pelo lado direito da peça, com o fio que ficou em espera. 
Carreira 1: 1º ponto sem tecer em tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 2 
meia, levantar 3 pontos na região do grafting, 15 meia, levantar 3 pontos 
na região do grafting no outro lado, 2 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 
tricô. (total 35 pontos).
Carreira 2: 1º ponto sem tecer em meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô, 1 meia, tricô 
até restarem 5 pontos, meia, tricô, meia, tricô, meia. 
Carreira 3 a 9: tecer todas as carreiras em barra 1x1 passando o 1º ponto 
sem tecer. 
Arremate italiano – flexível.

5ª ETAPA
MANGAS EM TRICÔ CIRCULAR 

Levantar 32 pontos na região das cavas. Iniciar levantando 2 pontos sobre 
os pontos da região inferior (divisão), seguir, pela parte da frente da peça 
em direção ao topo, levantando 1 ponto a cada ponto de borda (13 pontos), 
3 pontos na região do grafting seguindo pela parte de trás levantando 1 
ponto a cada ponto de borda (14 pontos). Os pontos são levantados em 
sentido horário. Posicionar marcador de início de carreira. 
Voltas 1 a 28: todas em meia. 
Volta 29: 2 pontos juntos em todos os pontos – totalizando 16 pontos ao 
final. 
Voltas 30 a 36: barra 1x1. 
Arremate italiano. 

Prontinho! Um bom tricô a todes <3
Com carinho, Bruna e fios Pingouin.





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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