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Criação – Renata Veglione para Coats Corrente 
Execução – Hebe Rosa Frugis

Material:
Linha Camila Fashion (nov. 500 m): 1 nov. na cor 01175 (azul);

Materiais adicionais:

Ag. para tricô Corrente Milward nº 3;
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 22.

Camila Fashion

Tricô

Moda

Marca:

Técnica:

Tema:
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Regata azul 

Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 24 p. X 30 carr. (medidos 

sobre o p. m.). 

Abreviaturas e pontos empregados: 

p. – ponto(s), ag. – agulha(s), m. – meia, t. – tricô, carr. – 

carreira(s), rep. – repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s), 

j. – junto(s), laç. – laçada, cordão de t. – direito e avesso 

em t., p. m. – direito em m., avesso em t., mate simples 

– tire 1 p. sem fazer em m., 1 m., derrube o p. sem fazer 

sobre o p. m., mate duplo – tire 1 p. sem fazer em m., 2 

p. j. em m., derrube o p. sem fazer sobre os 2 p. j.. 

P. fantasia:

1ª carr. e todas as ímpares – 2 m., 1 mate simples, 21 m., 

laç., 2 m., laç., 24 m., 1 mate duplo, 24 m., laç., 2 m., laç., 

21 m., 2 p. j. em m., 2 m. 

2ª carr. e todas as pares – em t..

Execução 

Costas – Na ag. monte 105 p. e trab. 6 carr. em t. (3 cordões 

de t.). Continue o trabalho em p. fantasia arrematando 

nos 2 lados a cada 14 carr., para a modelagem, 4 vezes 

1 p., trab. 16 carr., aumente nos 2 lados a cada 14 carr. 4 

vezes 1 p.. A 44 cm desde o início, trab. 6 carr. em t. (3 

 

cordões de t.). Arremate todos os p. de uma só vez. 

Frente – Trab. igual as costas. 

Alças – Na ag. monte 8 p. e trab. em cordões de t.. A 26 

cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez. 

Trab. outra alça igual.

Montagem e acabamento 

Una as laterais, frente e costas. Prenda as alças com 

pequenos pontos.
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