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Material: -1 novelo de linha Premium da Cisne 
                  -Um pedaço de linha de cor contrastante para a montagem 

provisória. 
                  -Agulhas de tricô número 4,5. 
                  -8 Marcadores de pontos 
                  -Marcador de carreiras 
                 - 2 alfinetes para segurar pontos ou fio auxiliar para deixar 

pontos em espera 
                  -Tesoura 
                 - 4 Botões de 1,5 a 2 cm de diâmetro 
                  -3 Botões de 0,8 a 1 cm de diâmetro 

Amostra: 
21 pontos = 10 cm 
26 carreiras = 10 cm 
 
Montagem provisória 
Com um fio do trabalho e um fio de cor contrastante juntos, fazer um nó corrediço e colocar na agulha. (Esse 
nó não será considerado como um ponto montado. Ele será desmanchado depois). 
Com o fio do trabalho no indicador e o outro fio no polegar, montar 50 pontos no método “long tail cast on”. 
 
Costas: 
Tricotar em meia no direito e tricô no avesso 64 carreiras. (Aproximadamente 24 cm). 
Começaremos então a arredondar os cantos das costas: 
1a. Carr. - 1 m, 2 jm, meia até o final da carreira. 
2a. Carr. - 1 t, 2 jt, tricô até o final da carreira. 
3a. Carr. - 1 m, 2 jm, meia até o final da carreira. 
4a. Carr- 1 t, 2 jt, tricô até o final da carreira. 
5a. Carr- arremata 2 pontos, meia até o final da carreira. 
6a. Carr- arremata 2 pontos, tricô até o final da carreira. 
Sobraram 42 pontos na agulha. Colocar esses pontos em um alfinete ou fio auxiliar e deixar em espera.  
 
Antes de iniciar a frente, com o avesso das costas virado para cima, pega os 16 primeiros pontos do lado 
direito da montagem provisória das costas. Tricota em barra 2 x 2 (2 m, 2t), por 5 carreiras e arremata os 
pontos na sexta carreira. 
 
Frente: 
Montar, pelo método “long tail cast on” 16 pontos.  
Tricotar em barra 2 x 2 por 3 carreiras.  
Na 4a. Carreira, continuar com barra 2 x 2, mas, para 1 casa de botão, fazer da seguinte maneira: 7 pontos 
seguindo o ponto barra, 2jm, laçada, 7 pontos seguindo o ponto barra 2x 2. 
Fazer mais duas carreiras em barra 2 x 2. 
A partir daí iremos iniciar o decote.  
1a. Carr- 16 m. 
2a. Carr- 16 t. 
3a. Carr- 1 m, 1 aum., 15m. 
4a. Carr- 17 t. 
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5a. Carr- 1m, 1 aum., 16 m. 
6a. Carr- 18 t. 
7a. Carr- 1m, 1 aum., 17 m. 
8a. Carr- 19 t. 
9a. Carr- monta 2 pontos pelo método tricotado, 19 m. 
10a. Carr- 21 t.  
Coloca os pontos em um alfinete ou fio auxiliar e deixa em espera. 
 
Pega os 16 pontos da montagem provisória do outro lado das costas: 
Tricota as primeiras 8 carreiras em meia no direito e tricô no avesso. 
A partir daí faremos o decote como do outro lado. 
 
1a. Carr- 15 m, 1 aum., 1 m. 
2a. Carr- 17 t. 
3a. Carr- 16 m, 1 aum., 1 m. 
4a. Carr- 18 t. 
5a. Carr- 17 m, 1 aum., 1 m. 
6a. Carr- 19 t. 
7a. Carr- 19 m, monta 2 pontos pelo método tricotado. 
8a. Carr- 21 t. 
9a. Carr- 21 m, monta 9 pontos pelo método tricotado, pega os 21 pontos que estavam em espera. 
10a. Carr- 51 t. 
 
Tricota mais 10 carreiras em meia no direito e tricô no avesso e depois começa a seguir o gráfico de corações. 
 
Após terminar de tricotar seguindo o gráfico, tricota mais 12 carreiras em meia no direito e tricô no avesso e 
depois inicia o arredondamento das laterais da frente da mesma maneira das costas:  
 
1a. Carr- 1 m, 2 jm, meia até o final da carreira. 
2a. Carr- 1 t, 2 jt, tricô até o final da carreira. 
3a. Carr- 1 m, 2 jm, meia até o final da carreira. 
4a. Carr- 1 t, 2 jt, tricô até o final da carreira. 
5a. Carr- arremata 2 pontos, meia até o final da carreira. 
6a. Carr- arremata 2 pontos, tricô até o final da carreira. 
Sobraram 42 pontos na agulha. Colocar esses pontos em um alfinete ou fio auxiliar e deixar em espera.  
 
Borda externa: 
Iniciando pela parte onde o ombro está aberto, com o direito do trabalho virado para cima, começa a levantar 
pontos ao redor de toda a peça:  

1-  Levanta 56 pontos na primeira lateral das costas 
2- Pega os 42 pontos que estão à espera nas costas 
3- Levanta 55 pontos na outra lateral das costas + 55 pontos na primeira lateral da frente 
4- Pega os 42 pontos que estão à espera na frente 
5- Levanta 54 pontos na outra lateral da frente 

 
Total: 304 pontos 
 
Começa a tricotar a borda: 
1a. Carr: *2 t, 2 m* (11 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 2 m, 1 t, 2 m), coloca um marcador,  
               *2 t, 2 m* (10 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 2 m, 1 t, 2 m), coloca um marcador,  
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               *2 t, 2 m* (23 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 2 m, 1 t, 2 m), coloca um marcador, *2 t, 2 
m* (10 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 2 m, 1 t, 2 m), coloca um marcador,  
               *2 t, 2 m* (11 vezes), 2 t. 
 
2a. Carr: tricota acompanhando o ponto (onde tem meia faz meia e onde tem tricô faz tricô) 
3a. Carr:(casas dos botões) *2 t, 2 m* (11 vezes), 2 t, passa o marcador, (2 m, 1 tft, 2 m, 1 tft, 2 m), passa o 
marcador,  
               *2 t, 2 m* (10 vezes), 2 t, passa o marcador, (2 m, 1 tft, 2 m, 1tft, 2 m), passa o marcador,  
               *2 t, 2 m* (18 vezes), 2 jm, laçada, 2m, *2 t, 2 m* (2vezes), 2 jm, laçada, 2m, *2 t, 2 m* (1 vez), 2 t, 
passa o marcador, (2 m, 1 tft, 2 m, 1 tft 2 m), passa o marcador, 
               *2 t, 2 m* (10 vezes), 2 t, passa o marcador, (2 m, 1 tft, 2 m, 1 tft, 2 m), passa o marcador,  
               *2 t, 2 m* (1 vez) 2 jm, laçada, 2m, *2 t, 2 m* (2vezes), 2 jm, laçada, 2m, *2 t, 2 m* (6 vezes), 2 t. 
4a. Carr: tricota acompanhando o ponto 
5a. Carr: *2 t, 2 m* (11 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 1tft, 2 m, 1tft, 1 t, 2 m), coloca um marcador,  
               *2 t, 2 m* (10 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 1tft, 2 m, 1tft, 1 t, 2 m), coloca um marcador,  
               *2 t, 2 m* (23 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 1tftt, 2 m, 1tft, 1 t, 2 m), coloca um marcador, 
*2 t, 2 m* (10 vezes), 2 t, coloca um marcador, (2 m, 1 t, 1tftt, 2 m, 1tft, 1 t, 2 m), coloca um marcador,  
               *2 t, 2 m* (11 vezes), 2 t. 
6a. Carr: tricota acompanhando o ponto. 
Arremata todos os pontos bem frouxos na sétima carreira. 
 
Gola:  
Levantar 66 pontos ao redor do decote (inclusive na parte central da montagem provisória) e tricotar 2 
carreiras em barra 2 x 2. 
Na próxima carreira, iniciar com a barra 2 x 2, fazendo 2 casas de botões da seguinte maneira: 2 pontos 
acompanhando a barra, 2 jm, laçada, tricota acompanhando a barra até sobrarem 4 pontos na agulha, 2 jm, 
laçada e termina os últimos 2 pontos acompanhando a barra. 
Tricota mais 2 carreiras em barra 2 x 2. 
 Arremata bem frouxo na quinta carreira. 
 
 
Acabamento: 
Desmancha o fio de cor contrastante da montagem provisória, arremata todos os fios soltos e prega os botões. 
(Os três botões menores na parte aberta das costas e os quatro maiores, dois em cada lateral, nas costas, pelo 
avesso do trabalho.  
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