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Antes de começar: Para quem será essa blusa? 
Em primeiro lugar temos que decidir para quem será essa 

peça: mulher, homem, criança,...  
Tomada essa decisão, devemos tirar as medidas do 

“dono” da blusa.  
As medidas que precisamos para uma blusa são: 

1 – Busto: Circunferência ao redor da parte mais larga do busto, na 
altura do mamilo ........................................................................ 

1A – Acima do Busto: circunferência embaixo das axilas e acima da 
linha do busto: ................................................................................ 

2- Cintura: Circunferência mais ou menos 2 dedos acima do umbigo............................................................................................ 

 
3 – Quadris: Circunferência logo abaixo do osso lateral mais saliente do quadril (Aprox. 20 cm abaixo da cintura) ................................ 
 
4 – Costas: medida ombro a ombro (de um “ossinho” do ombro até o outro) ........................................................................................... 
 
5 – Comprimento/altura: Medida do ombro até o quadril............................................................................................................................. 
 
5A – Altura da cintura: medida do ombro até a cintura, passando pela linha do mamilo: .......................................................................... 
 
5B – Altura da cintura até o quadril (ou o comprimento desejado da blusa): ............................................................................................. 
 
6 – Comprimento da manga: medida na parte interna do braço, desde a axila até o punho .................................................................... 
 
7 – Largura do braço: circunferência da parte mais larga do braço, próximo às axilas.............................................................................. 
 
8 – Punho: circunferência do punho........................................................................................................................................ 
 
9 – Cava: altura desde o ombro até a axila (se for cava raglã meça diagonalmente desde o decote até a axila................. 
 
10 – Decote: medida do decote pelas costas, na parte mais larga do pescoço (+/- 1/3 da medida do ombro) ....................... 
 

Essas são as medidas básicas que você deve ter. Dependendo do modelo escolhido, talvez precise de 
outras medidas adicionais como comprimento de manga curta ou ¾, altura diferente de quadril ou cintura, etc. 

Se não tiver as medidas do dono da blusa, poderá usar medidas padrão para cada tamanho.  
Medidas padrão de tamanhos de homens, mulheres e crianças podem ser encontrados em sites como:  

https://medidasuteis.blogspot.com/p/medidas-de-corte-e-costura.html 

https://catalog.hathitrust.org/Record/011426310 (inglês) 

Com as medidas coletadas, vamos começar a planejar nossa peça? 
Para quem será? ____________________________________________ 
Qual a linha escolhida? ______________________________________ 
Qual o ponto será usado? ____________________________________ 
Qual a numeração das agulhas? ______________________________ 
Quais as medidas da amostra? _______________________________ 
O que iremos tecer (blusa, calça, saia, meia...)? _________________ 
Como será o decote? _______________________________________ 
Qual o comprimento das mangas? ____________________________ 
Como será a cava? _________________________________________ 
Como serão os acabamentos? _______________________________ 
Qual o comprimento total? __________________________________ 
Qual será a folga? _________________________________________ 
Outras variáveis de acordo com o modelo desejado: _____________ 

 

 

 
 

https://medidasuteis.blogspot.com/p/medidas-de-corte-e-costura.html
https://catalog.hathitrust.org/Record/011426310
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Algumas Considerações .... 
Para cada tipo de fio, há modelos que ficam muito bons e outros nem tanto. Por exemplo: se temos um fio 

com muita textura, com pelos ou “bolotas”, não adianta fazer pontos elaborados, pois a textura do fio sobressairá à 
textura dos pontos. Por outro lado, em linhas planas, sem textura ou mescla de cor, o ponto escolhido fará toda a 
diferença no design da peça. 

Definidos linha e ponto, vamos a um item muito importante para a perfeita execução da peça: a AMOSTRA! 
Item essencial para que a peça tenha o tamanho desejado.  É com a amostra também que determinamos qual o 
número ideal de agulhas a serem usadas com o fio escolhido. 

A designer brasileira Paula Pereira define amostra como: “É o número de pontos e carreiras de um 
determinado motivo (ponto) que tecemos por centímetro, com um determinado fio e tamanho de agulhas”.  

Vamos usar os números obtidos na amostra para calcular todas as dimensões da peça que temos em 
mente.  

Para fazer a amostra, devemos fazer um quadrado, com a linha, o ponto e as agulhas desejadas de 
aproximadamente 15 a 20 cm de lado. Depois de tecida a amostra deve ser lavada da mesma forma que a peça 
será lavada, e colocada para secar, em uma superfície reta, assentada, mas sem esticar.  Isso é importante porque 
alguns fios mudam de tamanho depois de lavados. 

Depois de seca, meça a amostra usando uma régua. Segure ou prenda-a reta - não estique, nem aperte. 
Conte quantos pontos e quantas carreiras tem em 10 centímetros.  

Definidos quantos pontos e carreiras a amostra tem em 10 cm, use regra de três, para determinar quantos 
pontos e quantas carreiras cada parte da peça terá. Veja em detalhes como fazer e medir uma amostra no vídeo do 
Tricota Curitiba em https://youtu.be/4XeuKG8ho18 

No caso de pontos trabalhados, como um painel com tranças, por exemplo, a amostra deve ser feita com 
este painel. 

Agora que você já entendeu como fazer e para que serve uma amostra, chegou a hora de fazer “a prova 
dos 9” e verificar se suas contas estão realmente certas. 

 
Teoria dos Terços: Ainda que seu corpo seja 
totalmente desproporcional, as figuras a seguir vão 
lhe mostrar onde você deve 'acertar' o que está 
esquisito. Na prática, você vai conferir todas as 
contas que fez e estabelecer a proporção do seu 
trabalho em relação às suas medidas.  
Para a frente e costas de blusas, casacos, coletes, 

etc., cada pedaço da peça tem a proporção de 1/3 da altura 
ou comprimento total da peça, ou 1/3 da largura total. 

Para os comprimentos: o primeiro terço equivale a 
altura do quadril até a cintura. O 2º terço, a medida da cintura até o início da cava. E o último terço equivale a altura 
da cava. Na prática: suponha que sua blusa mede 60 cm de comprimento ou altura. Cada 'pedaço' do seu trabalho, 
em tese, deve medir 20 cm de altura. 

O mesmo vale para a largura. O primeiro e terceiro terços equivalem a quantidade de pontos que terá para 
modelar a cava e o ombro. O terço central, tem a quantidade de pontos que formarão o decote. 

Para a cava, se for para manga colocada em cava redonda divide-se novamente os pontos do ombro por 3 
e, 1/3 dos pontos são para a cava e 2/3 para o ombro. A caída do ombro também deve ser feita em 3 partes, 
preferencialmente com carreiras encurtadas para não ficarem degraus. 

Se for uma cava Raglã o terço dos pontos da frente e das costas que está reservado para os ombros, será 
diminuído gradativamente até sobrar somente 1 ponto de cada lado mais os pontos do decote, se for tricotado 
debaixo para cima (botton-up) e, se for tricotado de cima para baixo (top-down), os pontos reservados para as 
mangas na extensão do decote serão aumentados gradativamente até que chegue no número de pontos ideal para 
a largura das mangas. 

Para as mangas, as proporções são: punho-cotovelo, cotovelo-início da cava, encaixe da manga à cava. 
 
 

Cotovelo 

https://youtu.be/4XeuKG8ho18
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Com relação ao decote redondo na frente, este ficará de 8 a 10 cm abaixo do decote das costas. 
O decote em V deve começar de 3 a 4 centímetros abaixo da cava. O número de pontos do decote será 

dividido por 2 e as diminuições serão feitas igualmente de cada lado, distribuindo-se o número de diminuições por 
todas as carreiras do decote. Por exemplo, se o decote tem no total 30 pontos, cada lado do decote em V terá 15 
diminuições. Se desde o início do decote até os ombros devem ser feitas 60 carreiras, então como 60/15=4, será 
feita uma diminuição a cada 4 carreiras. 
Essas proporções não precisam ser “exatas”, mas, devem ter coerência com as contas que foram feitas e as 
medidas que foram tiradas no corpo. Se houver muita diferença em alguma medida, volte e refaça as medidas e 
cálculos, pois são essas proporções que deixarão sua peça harmônica. 

E as folgas (ease)? 
A folga (“ease” em inglês) é uma medida que se refere à distância da roupa construída em relação ao corpo. 

As medidas de referência são: 
- Folga negativa: (close-fitting) são usadas medidas menores que o corpo. Se usada uma linha com 

composição elástica, fica bem colado ao corpo. 
- Sem folga: (fitted) são usadas as medidas exatas do corpo. Fica bem justa no corpo. 
- Próximo ao corpo: (semi-fitted) a folga tem variação de 2,5 a 5 cm (metade de cada lado) a mais do que 

as medidas do corpo.  
- Folga padrão: (loose-fitting) a folga tem variação de 5 a 10 cm (metade de cada lado) a mais do que as 

medidas do corpo. 
- Folga extragrande: (very loose-fitting) a folga tem variação maior do que 15 cm (metade de cada lado) a 

mais do que as medidas do corpo. Estilo Blusão 
A fim de mover-se confortavelmente em uma peça de roupa, é necessário haver alguma folga, ou largura 

extra.  
Lembre-se de que estas medidas não são regra, e podem não coincidir com a maneira que você gostaria que sua 
peça fique. A folga é uma escolha pessoal. Você pode gostar da folga de uma peça que se encaixa bem no busto, 
de outra que se encaixe bem nas mangas, de outra que se encaixa bem no pescoço. Essa é uma medida a ser 
determinada por você. 
 

Vamos tricotar agora? 
Início: Para o decote redondo , com cavas raglan, temos a 
alternativa de dois métodos de início do trabalho: o primeiro, 
montando os pontos das costas e mangas e iniciando o 
trabalho em carreiras de ida e volta, aumentando 
gradativamente os pontos para o decote, como se fosse fazer 
decote em V, porém calculando cada carreira de aumentos 
para arredondar o decote. Neste método, necessariamente 
devemos levantar os pontos e fazer a gola por último para obter 
um bom acabamento; e o segundo método, o que vamos fazer 
hoje, que é a utilização de carreiras encurtadas para formar o 
decote. 

Para calcular quantos pontos colocaremos no decote, que neste caso tem 31cm, de acordo com a amostra, 
equivalente a 68 pontos, faremos o seguinte: 

Como é uma blusa para bebê, para facilitar a passagem da cabeça, faremos uma abertura abotoada na frente. 

Decote = 68 pontos + 6 pontos de transpasse da abertura. (74 pontos) 

O decote nas costas deve ser de 2 a 4 cm mais alto que na frente quando fazemos uma blusa para criança. Como 
é um tamanho bem pequeno (3 meses) usaremos 2cm, que, de acordo com a amostra, equivale a 6 carreiras. 

A divisão de frente, costas e mangas segue o padrão: 15% dos pontos para cada manga, 35% para a frente e 35% 
para as costas. Então, a princípio teremos 10 pontos para cada manga e 24 pontos para frente e costas. 
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Utilizaremos 2 pontos para cada raglan, sendo sempre um da manga e um da frente/costas em cada um dos 4 
raglans. Ficaremos então com 8 pontos em cada manga e 22 pontos na frente/costas. 

Como para fazer o decote precisaremos 6 carreiras a mais nas costas do que na frente, faremos 3 pares de carreiras 
encurtadas (cada par equivale a 1 carr. no direito e 1 carr. no avesso). Para isso, devo diminuir 6 pontos na 
colocação de pontos do decote na parte das costas e 3 pontos na parte de cada manga. (esses pontos serão 
aumentados quando fizermos as carreiras encurtadas. Ficamos na montagem, depois de todos esses ajustes com: 
64 pontos, sendo: 14 da frente direita, 2 raglan, 5 da manga direita, 2 do raglan, 18 das costas, 2 do raglan, 
5 da manga esquerda, 2 do raglan e 14 da frente esquerda. 

Iniciaremos com 6 carreiras em ponto de barra 1 x 1 em carreiras de ida e volta, sem fechar o círculo. Na última 
carreira de barra colocaremos os marcadores de acordo com o que está escrito acima. 

Agora faremos as carreiras encurtadas: como precisaremos de 3 pares de carreiras encurtadas, dividiremos os 
pontos das mangas em 3, ficando 2, 2, e 1. Nestes pontos faremos o e/g (envolver e girar) para as carreiras 
encurtadas. 

1ª. carr: * 1m, 1t* (3x), 8m, 2t, 5m, 2t, 18m, 2t, 4m, e/g. 

2ª. carr. tricô até o 4º. marcador, 4t, e/g 

3ª. carr. 4m, laç, 2t, laç, 18m, laç, 2t, laç, 3m, e/g 

4ª. carr. tricô até o 4º. marcador, 4t, e/g 

5ª. carr. 4m, laç, 2t, laç, 20m, laç, 2t, laç, 3m, e/g 

6ª. carr. tricô até o 4º. marcador, 4t, e/g 

7ª. carr. 4m, laç. 2t, laç, 22m, laç, 2t, laç, 7m, laç, 2t, laç, 13m, 1t (lembrar de pegar as alcinhas dos pontos envolvidos 
e tecer junto com esses pontos) 

8ª. carr. Tricô até os últimos 6 pontos, *1m, 1t* (3x). (lembrar de pegar as alcinhas dos pontos envolvidos e tecer 
junto com esses pontos) – teremos 74 pontos no total (o número de pontos que encontramos inicialmente para o 
decote). 

Depois teceremos como segue: 

1ª. Carr. * 1m, 1t* (3x), *meia até o marcador, laç, 2t, laç* (4x), meia até sobrar 1 ponto, 1t 

2ª. Carr. em tricô até sobrar os últimos 6 pontos, *1t, 1m* (3x). 

Repetir essas 2 carreiras mais 5x, e, na próxima carreira iniciar o trabalho circular da seguinte forma: 
Colocar os últimos 6 pontos em uma agulha auxiliar. Tricotar os 6 pontos de barra 1 x 1 junto com os 6 pontos da 
agulha auxiliar, pegando sempre um ponto da agulha do trabalho junto com um ponto da agulha auxiliar. Com isso 
fechamos o círculo. Depois, tecer como segue:  
1ª. Carr. meia até o marcador, laç, 2t, laç* (4x), meia até o final. (o marcador de início de carreira está localizado no 
centro da frente. 

2ª. Carr. Em meia 

Repetir essas duas carreiras mais 7 vezes. No total você terá em cada lado de cada raglan 15 aumentos na frente 
e 18 aumentos nas costas. 
Você terá 58 pontos na frente, 54 pontos nas costas e 38 pontos em cada manga, totalizando 196 pontos. 
Colocar as mangas em espera em um fio auxiliar e, tricotar somente o corpo circularmente, levantando 2 pontos 
embaixo de cada braço na primeira carreira. Tricotar por 22 cm. Terminar com 6 carreiras de barra 1 x 1 e arrematar. 
Recolocar a manga na agulha e tricotar circularmente, levantando 2 pontos embaixo do braço na primeira carreira. 
Colocar um marcador no início da carreira (embaixo do braço). Continuar tricotando circularmente, diminuindo um 
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ponto de cada lado do marcador a cada 8 carreiras (5 vexes). Tricotar até a manga medir 19 cm por baixo do braço. 
Terminar com 6 carreiras de barra 1 x 1 e arrematar.  
Esconder os fios e pregar 2 botões pequenos no transpasse do decote.  

Bibliografia: 

• www.pingouin.com.br – O Tricô Esquisito – Grace Karen Burns 
• www.tincanknits.com – The Simple Collection 
• Masterclass peças tecidas com o método Top Down circular e com mangas Raglan – Paula Pereira designs 

– peaceknitlove.com 
• Sweater Design in Plain English – Maggie Righetti with Terri Shaw – Thomas Dunne Books. 

Como fonte de pesquisa e para comparação de medidas, apresentamos a receita traduzida do Flax Pullover. 

Flax   Um moderno e simples pullover ♥ por Tin Can Knits  

  
Como escolher o tamanho: escolha o 
tamanho baseado nas medidas do seu 
corpo mais a folga desejada. Os 
tamanhos infantis e masculinos ficam 
melhores com 1-2” (2,5 a 5 cm) de 
folga, e os tamanhos femininos 
parecem ótimos com 0-2” (0 a 5 cm) de 
folga negativa. 
 

Tecido sem costuras a partir da gola para as barras, Flax é o  primeiro projeto perfeito 
de sweater: adorável nos bebês, ótimo para os rapazes e fofo para as meninas também!  
Flax é parte do projeto  The Simple Collection, um curso de tricô da Tin Can Knits. 
Com 8 receitas gratis (com tamanho desde bebês até adultos) e tutoriais claros, você 
pode aprender como fazer tricôs modernos sem costura para a família inteira. 
 
A Receita inclui 7 tamanhos de criança e 10 de adultos.   
 

Tamanho A B C D Metragem de 
fio 

0-6 meses 45cm 17cm 15cm 18cm 250m 
6-12 mes. 50cm 19cm 17cm 19cm 280m 
1-2 anos 52cm 22cm 18cm 19cm 290m 
2-4 anos 55cm 27cm 20cm 20cm 410m 
4-6 anos 60cm 30cm 25cm 21cm 460m 
6-8 anos 66cm 33cm 33cm 23cm 630m 
8-10 anos 71cm 40cm 38cm 25cm 640m 
PP 78cm 46cm 38cm 28cm 730m 
P 84cm 48cm 38cm 29cm 780m 
P/M 89cm 48cm 40cm 30cm 920m 
M 94cm 50cm 40cm 32cm 960m 
M/G 100cm 50cm 43cm 34cm 1000m 
G 110cm 53cm 46cm 37cm 1300m 
GG 120cm 53cm 47cm 39cm 1400m 
GGG 130cm 53cm 48cm 43cm 1500m 
GGGG 140cm 53cm 50cm 47cm 1600m 
GGGGG 148cm 53cm 50cm 50cm 1700m 

 

Esquema: 

    

 

 
Nota: a tabela lista os tamanhos finais das blusas.  
       Escolha o tamanho de acordo com a medida do busto mais a folga. 

 

A – circunferência do busto 

B – comprimento da manga 

C – altura da cava até a barra 

D – circunferência do braço 

E – altura da cava 
 

B 

 D E 

A 

C 

http://www.pingouin.com.br/
http://www.tincanknits.com/
http://tincanknits.com/thesimplecollection.html
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Materiais: 

Linha: Fio de espessura Worsted/Aran. (fio de espessura média, com aproximadamente 260 metros em 100 gramas) 
Agulhas: agulhas circulares nr. 4mm e 5mm, com 80 cm de cabo. 
Acessórios: marcadores de pontos, agulha de tapeçaria, restos de linha de outra cor. 
Amostra:  18 pontos e 22 carreiras em 10 cm. Em ponto Jersey, com as agulhas 5mm. 

Receita: Essa blusa é trabalhada circularmente, a partir do decote em direção à barra (top down). Você monta os pontos no 
decote, a pala é tricotada, depois os pontos das mangas são separados e deixados à espera em um pedaço de linha de outra 
cor, o corpo é completado e as mangas são tricotadas por último. 

Iniciando: 

Pala: Usando as agulhas mais finas (4mm), monte 56 (62, 68, 74, 74, 76, 78, 86, 86, 86, 86, 90, 90, 90, 96, 96, 96) pontos, 
coloque um marcador no início e inicie o trabalho circular em barra 1 x 1. 

Continue trabalhando em barra 1 x 1 até a peça medir 2,5 (4) cm. A partir do início para tamanho infantil (tamanho adulto).  

Troque para as agulhas 5 mm. 

Próxima carreira: em ponto meia, aumentando 4 (4, 4, 4, 8, 18, 16, 12, 18, 22, 26, 24, 36, 46, 48, 54, 56) pontos igualmente 
espaçados. [60 (66, 72, 78, 82, 94, 94, 98, 104, 108, 112, 114, 126, 136, 144, 150, 152) pontos]. 

Carreira de Colocação dos marcadores: [10 t. (11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17), cm, 20 m (22, 
24, 26, 28, 33, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 47, 52, 55, 58, 59), cm] 2x. – esses marcadores separam manga direita, frente, manga 
esquerda e costas. 

Carreiras de preparação:  

1ª. Carr: [mft, meia até 2 pontos antes do marcador, mft, 1m] 4x – 8 pontos aumentados, 2 por seção. 

2ª. Carr: [1m, 10 t (11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17), 1m, meia até o marcador] 2x. 

A faixa de cordões de tricô das mangas está demarcada. Cordões de tricô em tricô circular são criados tricotando uma carreira 
em meia e outra em tricô. 

Continue trabalhando os 10 10 (11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17) pontos centrais das mangas em 
cordões de tricô e o restante da blusa em ponto Jersey. (se quiser pode colocar marcadores no início e final da faixa de 
cordões de tricô para facilitar) 

Iniciando: 

1ª. Carr. [mft, meia até 2 pontos antes do marcador, mft,1m] 4x. – 8 pontos aumentados – 2 por seção. 

2ª. Carr. Trabalhe acompanhando o ponto [meia até o painel de cordões de tricô, tricô no painel de cordões de tricô] 2x, meia 
até o final da carreira. 

Trabalhe essas 2 carreiras 7 (8, 8, 8, 9, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29) vezes. Você terá [124 (138, 144, 150, 
162, 174, 190, 210, 224, 236, 248, 266, 294, 320, 344, 366, 392) no total, Nas mangas: 26 (29, 30, 31, 33, 34, 38, 43, 45, 47, 
49, 53, 58, 62, 67, 71, 77) pontos e na frente e nas costas : 36 (40, 42, 44, 48, 53, 57, 62, 67, 71, 75, 80, 89, 98, 105, 112, 
119) pontos. 

Você vai trabalhar sem aumentos, mantendo o painel de cordões de tricô por 6 (4, 6, 6, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 4, 2, 0, 0) 
carreiras, se seu trabalho estiver de acordo com a amostra, isto é, 22 carreiras=10cm. Se seu trabalho não estiver de acordo 
com a amostra, trabalhe sem aumentos por aproximadamente 13 (13, 14, 14, 15, 17.5, 17.5, 20, 21.5, 22.5, 24, 24, 26, 26, 
27.5, 29, 31) cm, medidos a partir da montagem dos pontos. Termine com a 2ª. Carreira.  

Separação das mangas e corpo: Agora o corpo e as mangas serão separados. Os pontos das mangas devem ser colocados 
à espera, em um fio auxiliar (use a agulha de tapeçaria para passar os pontos pelo fio auxiliar). Coloque um marcador no 
início da volta. Os outros marcadores podem ser removidos na próxima carreira.  

Próxima Carreira: [passe para o fio auxiliar 26 (29, 30, 31, 33, 34, 38, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 62, 67, 71, 77) pontos (os pontos 
desde o início da carreira até o primeiro marcador), monte 4 (4, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 12, 12) pontos, meia até o 
próximo marcador] 2x. 

As mangas estão à espera nas linhas auxiliares e agora você tem nas agulhas os 80 (88, 92, 100, 108, 118, 126, 140, 150, 
158, 166, 176, 194, 212, 230, 248, 262) pontos do corpo. 
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Corpo: Trabalhe em ponto Jersey (meia em todas as carreiras) até a peça medir 13 (14, 15, 17.5, 24, 30, 35, 34, 34, 36, 
36, 39, 41, 44, 45, 48, 48) cm desde a separação das mangas. [ou 2,5 (4) cm a menos que o comprimento desejado para 
tamanho infantil (tamanho adulto)]. 
 
Troque para as agulhas mais finas (4mm) e trabalhe por 2,5 (4) cm a menos que o comprimento desejado para tamanho 
infantil (tamanho adulto). Arremate frouxamente. 
Mangas: Trabalhe as duas mangas iguais, mantendo o painel de cordões de tricô. 
Recoloque nas agulhas (5mm) 26 (29, 30, 31, 33, 34, 38, 43, 45, 47, 49, 53, 58, 62, 67, 71, 77) pontos. Tricote circularmente 
acompanhando o ponto até chegar embaixo do braço, levante 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6) pontos (até a 
metade dos pontos que foram montados pontos quando o corpo foi iniciado), coloque um marcador para marcar o início da 
carreira, levante mais 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6) e continue trabalhando circularmente a carreira. 
Trabalhe a próxima carreira seguindo o ponto (tricô no painel de cordões de tricô e meia nos outros pontos). [30 (33, 34, 
37, 39, 40, 44, 51, 53, 55, 57, 61, 66, 70, 77, 83, 89) pontos]. 
Trabalhe 10 (10, 12.5, 15, 20, 25, 27.5, 20, 20, 20, 20, 17.5, 15, 15, 10, 7.5, 5) cm.  
Carreira de diminuição: 1m, 2jm, acompanhe o ponto até 3 pontos antes do marcador, ms, 1m. 
Trabalhe 5 carreiras.  
Repita essas 6 carreiras mais 1 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15) vezes. 
Tricote até que a manga meça 14 (16,5, 19, 24, 28, 30, 38, 42, 45, 45, 47, 47, 50, 50, 50, 50, 50) cm a partir da junção com 
o corpo. [ou 2,5 (4) cm a menos que o comprimento desejado para tamanho infantil (tamanho adulto)]. 
Diminuição para a barra: 1m, 2jm, 0 (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1) vez, meia até o final da carreira. [26 (28, 30, 
32, 34, 36, 38, 38, 40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56) pontos] 
Troque para as agulhas mais finas (4mm) e trabalhe por 2,5 (4) cm a menos que o comprimento desejado para tamanho 
infantil (tamanho adulto). Arremate frouxamente. 
Finalizando: Bloque sua blusa e esconda as pontas dos fios. Se ficarem “buracos” embaixo do braço, use as pontas dos 
fios para dar alguns pontos e fechá-los. 

Construção do Flax Pullover: 
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Encontre outros tutoriais para ajudar a tricotar seu Flax Pullover em: www.tincanknits.com/thesimplecollection.html 

A publicação The Simple Collection, é um curso de tricô da Tin Can Knits, com Receitas Grátis e tutoriais das seguintes 
peças: Wheat Scarf, Malt Blanket, Barley Hat, Oats Cowl Maize Mitts, Flax Pullover, Rye socks e Harvest Cardigan. 
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