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Criação – Lilian Kimura para Coats Corrente 
Execução – Suzete Lemos

Tamanho: 38 

Material
•	 Fio	Cisne Splash	(nov.	165	m):	6	nov.	na	cor	0000B	(branco);
•	 Ag.	para	tricô	Corrente Milward	nº	4	½	e	nº	5;
•	 Ag.	para	costura	Tapestry	Corrente Milward	nº	122;
•	 2	botões	pequenos.

Camila

Tricô

Moda

Marca:

Técnica:

Tema:
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Tensão do ponto: 10	x	10	cm	=	22	p.	X	30	carr.	(medidos	

sobre	o	p.	m.	com	fio	duplo	e	as	ag.	nº	5).

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.,	p.	mate	simples	–	tire	1	p.	

sem	fazer	em	m.,	1	m.,	derrube	o	p.	sem	fazer	sobre	o	p.	

m.,	mate	duplo	–	tire	2	p.	j.	em	m.	sem	fazer,	isto	é,	na	

frente	do	trabalho	introduza	a	ag.	direita	da	direita	para	

a	esquerda,	primeiro	no	segundo	p.,	depois	no	primeiro	

p.,	trab.	1	m.,	derrube	os	2	p.	sem	fazer	sobre	o	p.	m..

P.	fantasia	–	Acompanhe	o	respectivo	diagrama.

Execução:

Todo	o	trabalho	é	feito	usando	2	fios	juntos.

•	 Costas –	Na	ag.	nº	5	monte	13	p.	e	 trab.	3	p.	

em	cordões	de	t.,	7	p.	em	p.	m.	e	3	p.	em	cordões	de	

t..	 A	 5	 cm	 desde	 o	 início,	 para	 a	 formação	 das	 cavas	

das	pernas,	 aumente	nos	2	 lados	entre	os	 cordões	de	

t.	e	os	p.	m.,	a	cada	6	carr.	3	vezes	1	p.,	a	cada	4	carr.	3	

vezes	1	p.,	a	cada	2	carr.	10	vezes	1	p.,	4	vezes	2	p.,	os	

p.	aumentados	deverão	ser	trabalhados	em	p.	m..	Trab.	

substituindo	de	cada	lado	1	cordão	de	t.	por	1	p.	m.	3	

vezes,	continue	trabalhando	todos	os	p.	em	p.	m..	A	31	

cm	desde	o	início,	trab.	o	p.	fantasia.	A	50	cm	desde	o	

início,	arremate	nos	2	lados,	para	a	inclinação	das	cavas	

a	cada	3	carr.,	12	vezes	1	p..	A	12	cm	desde	o	início	da	

cava,	arremate	todos	os	p.	de	uma	só	vez.

•	 Frente – Na	ag.	nº	5	monte	13	p.	e	trab.	3	p.	em	

cordões	de	t.,	7	p.	em	p.	m.	e	3	p.	em	cordões	de	t..	A	5	

cm	desde	o	início,	para	a	formação	das	cavas	das	pernas,	

aumente	nos	2	lados	entre	os	cordões	de	t.	e	os	p.	m.,	

a	cada	6	carr.	3	vezes	1	p.,	a	cada	4	carr.	3	vezes	1	p.,	a	

cada	2	carr.	10	vezes	1	p.,	4	vezes	2	p.,	os	p.	aumentados	

deverão	ser	trabalhados	em	p.	m..	Trab.	substituindo	de	

cada	lado	1	cordão	de	t.	por	1	p.	m.	3	vezes,	continue	

trabalhando	 todos	 os	 p.	 em	 p.	m..	 A	 45	 cm	 desde	 o	

início,	trab.	29	p.	em	p.	m.,	3	p.	em	cordões	de	t.,	29	p.	

em	p.	m.,	 trab.	o	avesso	acompanhando	os	p.	da	ag.,	

na	carr.	seguinte	trab.	28	p.	em	p.	m.,	5	p.	em	cordões	

de	t.,	28	p.	em	p.	m.,	trab.	o	avesso	acompanhando	os	

p.	da	ag.,	na	carr.	seguinte	trab.	27	p.	em	p.	m.,	3	p.	em	

cordões	de	t.	para	o	acabamento,	arremate	o	p.	central	

dividindo	o	trabalho	em	2	partes	e	continue	cada	lado	

separadamente	para	formar	a	abertura	das	costas.	Deixe	

os	30	p.	do	lado	esquerdo	à	espera	numa	agulha	auxiliar	

ou	alfinete	para	tricô.	Continue	o	trabalho	arrematando	

1	p.	entre	os	p.	m	e	o	acabamento	a	cada	4	carr.	11	vezes.	A	

50	cm	desde	o	início,	arremate	no	lado	direito	a	cada	3	carr.,	

para	a	inclinação	da	cava,	12	vezes	1	p..	A	12	cm	desde	o	

início	da	cava,	arremate	todos	os	p.	de	uma	só	vez.	Trab.	o	

lado	esquerdo	igual	invertendo	os	lados	dos	arremates.

•	 Mangas	–	Na	ag.	nº	5	monte	45	p.	e	trab.	2	carr.	em	

t.	(1	cordão	de	t.).	Continue	o	trabalho	em	p.	m..	Trab.	2	carr.	

e	arremate	nos	2	lados	a	cada	3	carr.,	para	a	inclinação	das	

cavas,	12	vezes	1	p..	A	13	cm	desde	o	início,	arremate	todos	

os	p.	de	uma	só	vez.	Trab.	a	outra	manga	igual.

Montagem e acabamento: 

•	 Una	as	laterais,	frente	e	costas.	Pregue	as	mangas	

nas	 cavas.	 Na	 ag.	 nº	 4	 ½	 levante	 86	 p.	 distribuídos	

uniformemente	ao	redor	do	decote	e	trab.	6	carr.	em	t.	(3	

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

os	botões	nas	costas	de	acordo	com	o	esquema.
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Legenda

2 p. j. em m.

mate simples

laç.

mate duplo

Nota: nas carr. pares, trab. acompanhando os p. da
ag., m. sobre m., e t. sobre t., e as laçadas em t..

1ª carr.
3ª carr.
5ª carr.
7ª carr.
9ª carr.
11ª carr.
13ª carr.
15ª carr.
17ª carr.
19ª carr.
21ª carr.
23ª carr.
25ª carr.
27ª carr.
29ª carr.
31ª carr.
33ª carr.
35ª carr.
37ª carr.
39ª carr.
41ª carr.
43ª carr.
45ª carr.
47ª carr.
49ª carr.
51ª carr.
53ª carr.
55ª carr.
57ª carr.
59ª carr.
61ª carr.
63ª carr.
65ª carr.
67ª carr.
69ª carr.
71ª carr.
73ª carr.
75ª carr.
77ª carr.
79ª carr.
81ª carr.
83ª carr.
85ª carr.
87ª carr.

P. fantasia
89ª carr.


