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Material: Linha Elegance Cisne, Agulhas para tricô nr. 5mm, 4
marcadores, agulha de tapeçaria, tesoura.
Amostra:
10 cm = 15 pontos e 25 carreiras
Abreviações:
m : ponto meia
t : ponto tricô
Tt: ponto tricô torcido
aum.dir: 1 aumento inclinado à direita: levantar o fio entre dois
pontos, de frente para trás e tricotar essa laçada pela perna de
trás.
aum.esq.: aumento à esquerda - levantar o fio entre dois pontos,
de trás para frente e tricotar essa laçada pela perna da frente.
cm : coloca um marcador
pm : passa o marcador para a outra agulha.
e&g: envolver e girar : em meia: passa o fio para a frente do trabalho, tira um ponto sem fazer,
passa o fio para trás do trabalho e devolve o ponto para a agulha da esquerda, vira o trabalho.
em tricô: passa um ponto sem fazer, passa o fio para trás do trabalho,
devolve o ponto para a agulha da esquerda e vira o trabalho.
ms : mate simples: tira o primeiro ponto sem fazer, tece em meia o segundo ponto e arremata o
primeiro ponto sobre o segundo
2jm: 2 pontos tecidos juntos em meia.
Montagem em I-cord:
1- monta 3 pontos na agulha, e tricota em meia esses 3 pontos,
2- devolve-os para a agulha da esquerda,
3- Com o fio no último ponto, faz o primeiro ponto em meia na frente e atrás, 2 meia.
Ficou com 4 pontos na agulha da direita,
4- devolve três pontos para a agulha da esquerda.
O primeiro ponto já está montado. É o ponto que ficou na agulha da direita.
Repete esses passos até que todos os pontos estejam montados ( você terá o número de pontos
necessários mais três na agulha da direita)
Arremata os três pontos do I-cord.:
Tamanho 38 a 41
Início:
Montar 41 pontos com a montagem em I-cord.
Carreira de preparação: em ponto tricô torcido (pela perna de trás). Faz 15 Tt, cm, 5 Tt, cm, 1Tt, cm,
5Tt, cm, 15 Tt.
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1a. Carr: 15 m, pm, 5m, pm, 1 aum.dir., 1m, 1 aum.esq., pm, 5m, pm, 15 m.
2a. Carr e todas as pares: em tricô.
3a. Carr: 15 m, pm, 5m, pm, 1 aum.dir., 3m,, 1 aum.esq., pm, 5m, pm, 15 m.
5a. Carr: 15 m, pm, 1 aum.dir.,5m, pm, 1 aum.dir., 5m, 1 aum.esq., pm, 5m, 1 aum.esq., pm, 15 m.
7a. Carr: 15 m, pm, 1 aum.dir.,6m, pm, 1 aum.dir., 7m, 1 aum.esq., pm, 6m, 1 aum.esq., pm, 15 m.
9a. Carr: 15 m, pm, 1 aum.dir.,7m, pm, 1 aum.dir., 9m, 1 aum.esq., pm, 7m, 1 aum.esq., pm, 15 m.
11a. Carr: 15 m, pm, 1 aum.dir.,8m, pm, 1 aum.dir., 11m, 1 aum.esq., pm, 8m, 1 aum.esq., pm, 15
m.
13a. Carr: (nesta carreira retira todos os marcadores) 43m, e&g
14a. Carr: 25t, e&g
15a. Carr: 23m, e&g
16a. Carr: 21t, e&g
17a. Carr: 18m, e&g
18a. Carr: 15t, e&g
19a. , 21a. e 23a. Carr: 15 m
20a., 22a. e 24a. Carr: 15 t
25a. Carr: 2m, 1 ms, 7m, 2mj, 2m
26a. Carr: 13 t
27a. Carr: 2m, 1ms, 5m, 2jm, 2m
28a. Carr: 11t
29a. Carr: 2m, 1ms, 3m, 2jm, 2m
30a. Carr: 9t
31a. Carr: 9m, levanta 8 pontos na lateral, tricota em meia até o final da carreira levantando e
tecendo junto as alcinhas que se formaram quando fez e&g.
32a. Carr: tricô até chegar na outra lateral, levanta 8 pontos e tece em tricô até o final da carreira,
levantando e tecendo junto as alcinhas que se formaram quando fez e&g. (71pontos)
33a. e 35a. Carr: 1 m, 1ms, meia até sobrarem 3 pontos na agulha da esquerda, 2jm, 1 m
34a , 36a. e 38a. Carr: em tricô
37a. Carr: 1 m, 1ms, 31 m, 2jm, 29m, 2jm, 1 m
Após fazer a 38a. carreira, cortar o fio, com aproximadamente 4 vezes o tamanho do trabalho,
dividir os pontos, metade em cada agulha e costurar a sola do pé com a técnica do grafting.
Tamanho 33 a 36
Início:
Montar 41 pontos com a montagem em I-cord.
Carreira de preparação: em ponto tricô torcido (pela perna de trás). Faz 15 Tt, cm, 5 Tt, cm, 1Tt, cm,
5Tt, cm, 15 Tt.
1a. Carr: 15 m, pm, 5m, pm, 1 aum.dir., 1m, 1 aum.esq., pm, 5m, pm, 15 m.
2a. Carr e todas as pares: em tricô.
3a. Carr: 15 m, pm, 1 aum.dir.,5m, pm, 1 aum.dir., 3m, 1 aum.esq., pm, 5m, 1 aum.esq., pm, 15 m.
5a. Carr: 15 m, pm, 1 aum.dir.,6m, pm, 1 aum.dir., 5m, 1 aum.esq., pm, 6m, 1 aum.esq., pm, 15 m.
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7a. Carr: 15 m, pm, 1 aum.dir.,7m, pm, 1 aum.dir., 7m, 1 aum.esq., pm, 7m, 1 aum.esq., pm, 15 m.
9a. Carr: 15 m, pm, 8m, pm, 1 aum.dir., 9m, 1 aum.esq., pm, 8m, pm,
15 m.
11a. Carr: (nesta carreira retira todos os marcadores) 38m, e&g
12a. Carr: 21t, e&g
13a. Carr: 19m, e&g
14a. Carr: 17t, e&g
15a. Carr: 14m, e&g
16a. Carr: 11t, e&g
17a. e 19a. Carr: 11 m
18a. e 20a. Carr: 11 t
21a. Carr: 1m, 1 ms, 5m, 2mj, 1m
22a. Carr: 9 t
23a. Carr: 1m, 1ms, 3m, 2jm, 1m
24a. Carr: 7t
25a. Carr: 7m, levanta 5 pontos na lateral, tricota em meia até o final
da carreira levantando e tecendo junto as alcinhas que se formaram
quando fez e&g.
26a. Carr: tricô até chegar na outra lateral, levanta 5 pontos e tece em tricô até o final da carreira,
levantando e tecendo junto as alcinhas que se formaram quando fez e&g.
27a. e 29a. Carr: 1 m, 1ms, meia até sobrarem 3 pontos na agulha da esquerda, 2jm, 1 m
28a Carr: em tricô
30a. Carr: 1 m, 1ms, 26 m, 2jm, 27m, 2jm, 1 m
Após fazer a 30a. carreira, cortar o fio, com aproximadamente 4 vezes o tamanho do trabalho,
dividir os pontos, metade em cada agulha e costurar a sola do pé com a técnica do grafting.
Grafting em ponto meia:
Antes de iniciar, divida os pontos do seu trabalho pela metade, colocando cada metade em uma agulha de
tricô. Certifique-se que a peça esteja dobrada ao meio pelo direito (avesso com avesso) e que as pontas das
duas agulhas estejam do mesmo lado onde está o fio.
Passo A: Insira a agulha de tapeçaria dentro do primeiro ponto da agulha de trás como se fosse fazer um ponto
meia e puxe o fio através do ponto, não deixando o ponto cair da agulha de tricô.
Passo B: Agora insira a agulha de tapeçaria no primeiro ponto da agulha da frente (a mais perto de você),
como se fosse fazer um ponto tricô e puxe o fio através do ponto, sem deixar o ponto cair da agulha de tricô.
Agora que já iniciamos o trabalho unindo o primeiro ponto de cada agulha, o resto dos pontos será trabalhado
seguindo 4 passos:
1 – Insira a agulha de tapeçaria no primeiro ponto da agulha de trás (o mesmo ponto do passo A, na primeira
vez), como se fosse fazer um ponto tricô e deixe cair o ponto da agulha de tricô. Puxe o fio.
2 – Insira a agulha de tapeçaria no próximo ponto da agulha de trás (agora este é o primeiro ponto da agulha),
como se fosse fazer um ponto meia e não deixe o ponto cair da agulha de tricô. Puxe o fio.
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3 – Insira a agulha de tapeçaria no primeiro ponto da agulha da frente (na primeira vez é o mesmo ponto do
passo B), como se fosse fazer um ponto meia, e deixe o ponto cair da agulha de tricô.
4 – Insira a agulha de tapeçaria no próximo ponto da agulha da frente (agora é o primeiro ponto), como se fosse
fazer um ponto tricô, e não deixe o ponto cair da agulha de tricô. Puxe o fio.
Volte ao passo 1. Repita esses 4 passos até todos os pontos estarem costurados.

