Casaco com Capuz
Nível Intermediário
Amostra: 1 quadrado de 10 cm 7 p. X 10 carr.
Materiais utilizados:
Fio Torreon da Incomfio, na cor 7407 (mescla azul
com verde); Agulha de tricô nº 8 mm; Agulha de
costurar; 1 botão.
Pontos empregados no crochet:
Ponto meia (p. m); ponto tricô (p. t); laçada (laç);
mate duplo (3 p. juntos em meia); aumentos (aum);
diminuição (dim). Ponto de barra 1/1: 1ª carreira e
todas as ímpares - *1 t., 1 m.*, repita de * a * até o
final da carreira; 2ª carreira e todas as pares – teça
acompanhando os p. da agulha, m. sobre m. e t.
sobre t.; Ponto fantasia: acompanhe o respectivo
diagrama.

Frente
Coloque 20 p. na agulha de tricô e trabalhe da seguinte forma: 1ª carr.: 2 p.m; 1 p. t; 1 p. m; * 2 p. t;
2 p.m*, termine com 2 p. t; 2 p.m. 2ª carr.: 2 p. t; 2
p. m; * 3 p. t; 2 p. m*; 1 p. t; 1 p. m; 2 p. t. 3ª carr.:
2 p.m; 1 p. t; 1 p. m; * 2 p. t; 1 laç.; 3 p. juntos em
meia; 1 laç.;* termine com 2 p. t; 2 p. m. 4ª carr.:
2 p. t; 2 p.m; * 3 p. m; 2 p. t*; termine com 1 p. t; 1
p. m; 2 p. m. Seguir dessa forma até completar 60
cm. Arremate para formar a cava direita, 3 p., 2 p.
e 1 p. (1 vez). Continue por mais 20 cm, arremate
e faça a frente esquerda igual. Costure os ombros,
8 p. para cada ombro.
Capuz
Levante ao redor do decote (frentes e costas) 35
p. Teça em Ponto Fantasia por 30 cm, arremate,
costure a parte superior e pregue o botão.
Mangas
Coloque 16 p. na agulha de tricô e teça por 7 cm
em p. de barra 1/1. Continue por mais 41 cm em
Ponto fantasia. Com 48 cm, arremate para formar
as cavas, a cada 2 carr. 3 p., 2 p. e 1 p. (1 vez).

Como fazer:
Costas
Coloque 41 p. na agulha de tricô e teça em Ponto
Fantasia por 60 cm. Arremate para a curva da cava
a cada 2 carr. 3 p., 2 p. (1 vez). Com 80 cm no total
e com 31 p. na agulha, arremate.

Acabamento
Costure as mangas e feche as laterais da blusa.
Ponto fantasia
repetição

- 4ª carreira
- 3ª carreira
- 2ª carreira
- 1ª carreira

COSTAS

repetição

FRENTE DIREITA

Legenda
- tricô

26 cm

11 cm

capuz

- meia

5 cm

- laçada
- mate duplo (tirar 1 p. s/ fazer, 2 p. juntos em m.,
arrematar o p. s/ fazer sobre o tricotado)

11 cm

16 cm

20 cm

20 cm

MANGAS

106 cm

32 cm

41 cm

60 cm

60 cm
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ponto fantasia
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58 cm
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ponto de barra 1/1

