Técnica:

Tricô

Marca:

Cisne

Tema:

Moda

Tamanho: 42/44
Material:
Fio Cisne Mona (nov. 100 g): 8 nov. na cor: 00009 (mescla);

Materiais adicionais:
Ag. para tricô Corrente Milward nº 5;
Ag. circular para tricô nº 5;
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 16.

CH CSN 3895 L- Blusa masculina verde e
marrom (Cisne Mona)

Criação – Renata Veglione para Coats Corrente
Execução – Mércia Maria Dias
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Blusa masculina verde e marrom
10 x 10 cm = 16 p. X 22 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), cordão de t. – direito e avesso em t., p. de
barra 2/2 – 2 m., 2 t., p. m. – direito em m., avesso em t..
P. fantasia – Acompanhe o respectivo diagrama.
Cordão torcido – acompanhe o respectivo esquema.
Execução
Costas – Na ag. monte 80 p. e trab. em p. de barra 2/2. A
7 cm desde o início, continue o trabalho em p. fantasia.
A 46 cm desde o início, arremate nos 2 lados a cada 2
carr., para a formação das cavas, 1 vez 4 p., 1 vez 2 p.,
1 vez 1 p.. A 24 cm desde o início das cavas, arremate
todos os p. de uma só vez.
Frente – Trab. igual as costas. A 14 cm desde o início
das cavas, arremate os 18 p. centrais para a formação do
decote e trab. cada lado separadamente arrematando
na beirada do decote a cada 2 carr. 1 vez 3 p., 1 vez 2 p.,
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2 vezes 1 p.. A 24 cm desde o início das cavas, arrem .13ª
carr.1ª carr1.9ª carr.7ª carr.5ª carr.3ª carr.1ª carr. fantasiaP.
rep. das carrrep. dos p.LegendaNota: avesso em t.m.t.
ate todos os p. de uma só vez. Trab. o outro lado igual.
Bolso – Na ag. levante 48 p. centralizados na frente no
final da barra e trab. do seguinte modo: 3 p. em cordões
de t., 42 p. em p. m., 3 p. em cordões de t.. A 7 cm
desde o início, trab. a cada 2 carr., no início da carr. 2 t.,
2 p. j. em t., e no final da carr. trab. 2 p. j. em t., 2 t., rep.
9 vezes. A 18 cm desde o início, arremate todos os p. de
uma só vez.
Mangas – Na ag. monte 48 p. e trab. em p. de barra
2/2. A 8 cm desde o início, continue o trabalho em p.
fantasia aumentando nos 2 lados a cada 14 carr. 6 vezes
1 p.. A 50 cm desde o início, arremate nos 2 lados, para
o arredondado das mangas, a cada 2 carr. 1 vez 4 p., 1
vez 2 p., 5 vezes 1 p., a cada 4 carr. 2 vezes 1 p., a cada 2
carr. 7 vezes 1 p., 3 vezes 2 p.. Arremate todos os p. de
uma só vez.
Montagem e acabamento
Una os ombros e as laterais, frente e costas. Feche as
mangas e pregue-as ao redor das cavas. Costure a parte
superior do bolso com p. invisíveis.

Capuz – Na ag. circular monte 5 p. para o passante,
levante 100 p. distribuídos uniformemente ao redor
do decote, começando pelo centro da frente e
seguindo pelo lado esquerdo, no final monte mais 5
p. na ag. para o passante, trab. em carr. de ida e volta
em p. m.. A 30 cm desde o início, arremate todos os
p. de uma só vez. Una a parte superior do capuz. Vire
o passante para o avesso e una com p. invisíveis.
Cordão torcido – com 4 fios juntos faça um cordão
torcido com 160 cm e passe-o por dentro do passante
do capuz.
P. fantasia
13ª carr.
11ª carr.
9ª carr.
7ª carr.
5ª carr.
3ª carr.
1ª carr.

rep. das carr.

Tensão do ponto

rep. dos p.
Legenda
t.
m.
Nota: avesso em t.
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Blusa masculina verde e marrom
COSTAS

FRENTE
11 cm

42 cm

MANGAS

20 cm
11 cm

24 cm

18 cm

10 cm

BOLSO

7 cm

p. de barra 2/2

p. de barra 2/2

50 cm

30 cm

- aumento
- diminuição

Passo-a-passo cordão torc ido

p. fantasia
8 cm

50 cm

BOLSO

30 cm

42 cm

39 cm

p. fantasia

p. fantasia
p. de barra 2/2

p. m.

7 cm

38 cm

Pegar vários fios de linha comc omprimento equivalente a
três vezes o comprimento
desejado par ao cordão.
Dobrar estes fios ao meio ea marrara s duas extremidades juntas,
para formar uma grande argola.

Dobrar ao meio os fios torcidos,
soltara extremidade fixa e deixar o cordão
torcer-se sobre si mesmo.

Esticar oc ordãot orcido para regularizá-lo.
Este cordão deve ser bastantet orcido durante
sua execução, isso sendo os egredo de sua
regularidade e firmeza.

Prender o lado amarrado a um ponto
fixo e esticar esta argola ao máximo
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Do lado oposto ao ponto fixo,
introduzi ru ml ápisn aa rgolae
virá-lo com ou ma hélice, par a
torcer fortementeo s fiosd e linha.
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