Tricô para

o dia a dia

BLUSA KAMMY

MOHAIR
RECEITA MARTA ARAÚJO DO @_MARTA_TRICOCROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

Uma receita bem simples de tecer e perfeita se você é iniciante na técnica do tricô! A blusa
kammy é toda feita no ponto meia, o mais básico do tricô. E foi trabalhado nas novas cores do
fio/lã sintética MOHAIR, o que agrega um caimento leve e confortável para a peça.
E se fizer essa receita nos marque em um post nas redes sociais por amamos ver e compartilhar o trabalho de todos vocês!
Feito por Marta, Feito com MOHAIR, Feito com Pingouin

MATERIAL
2 novelos de Mohair cor PARADISE 1417
1 novelo de Mohair cor SICILIANO 7208
Agulhas para tricô Pingouin 4,5 mm.
Agulha de tapeçaria para costura e acabamentos.
Tesoura

ESQUEMA E PONTOS
EMPREGADOS NA PEÇA
PTS= Pontos
- Pt Meia: Direito do trabalho em meia,
avesso do trabalho em tricô.

2 nov. 50 g

4,5 mm

TAMANHO
M, porém adaptável a qualquer tamanho, você pode inserir mais ou
menos pontos no início da peça ajustando ao tamanho desejado.

EXECUÇÃO
COSTAS E FRENTE SÃO IGUAIS
- Com o fio rosa, montar 94 pts e trabalhar em pt meia por 21 cm
- Mudar para o fio verde e trabalhar em pt meia por 10 cm.
- Mudar para o fio rosa e trabalhar em pt meia por 21 cm.
- Arrematar todos os pontos. Tecer 2 peças.
MANGAS
- Com o fio rosa, montar 46 pts e trabalhar em pt meia, aumentando de
cada lado 1 pt a cada 6 carr. (3X) e 1 pt. de cada lado a cada 8 carreiras
(6X).
- A 20 cm do início, mudar para o fio verde e trabalhar em meia por 12
cm.
- Mudar para a cor rosa e trabalhar por 10 cm.
- Arrematar todos os pontos.
ACABAMENTO
Com a agulha de tapeçaria:
- Costurar 14 cm para cada ombro.
- Costurar as mangas na cava reta da blusa.
- Fechar as laterais das mangas e da blusa.

FEITO COM MOHAIR

.
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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