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A = aumento (levante o fio entre as agulhas e
tricote este fio)

Aum = aumento

Carrs = carreiras

Dim = diminuição

Garter St = todas as carrs emM

KFB = trabalhe 1M pela frente e 1M por trás no
próx pto

LA = lado avesso do trabalho

LC = lado certo do trabalho

M = pto Meia

M1L = levante o fio entre as agulhas com a ag.
esquerda pela frente, e tricote este fio emMpor
trás

M1R = levante o fio entre as agulhas com a ag.
esquerda por trás, e tricote este fio em M pela
frente

M2J = 2 ptos juntos emM

Mtbl = M por trás

PM = coloque ummarcador

Próx = próximo

PSSO = derrube o(s) pto(s) sem fazer por cima
do último

Pto(s) = ponto(s)

Rep = repetir

SKPO = Passe 1 pto sem fazer em M, 1M, e
derrube o pto sem fazer sobre o último

SL=passe sem fazer emT a quantidade de ptos
indicada

SL1 emM = passe 1 pto sem fazer emM

SLM = passe o marcador

SSK= [Passe1pto semfazer emM]2vezes, com
apontadaagulhaentrepela frentedestes2ptos
e trabalhe-os juntos por trás

St St (em carrs) = M no lado certo e T no lado
avesso

St St (em voltas) = todas as voltas emM

T = pto Tricô

T2J = 2 ptos juntos em T

T2Jtbl = 2 ptos juntos em T por trás

T3J = trabalhe 3 ptos juntos em T

Ttbl = T por trás

yo = laçada

WYB = YB = com o fio atrás do trabalho

WYF = YF = com o fio na frente do trabalho
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Abreviações Utilizadas

Dúvidas?
Você pode assistir aos nossos vídeos emnosso canal no YouTube das principais abreviações aqui
utilizadas.

Você também pode nos enviar uma mensagem no endereço duvidas@emporiodaslas.com.br

Nós iremos retornar assim que possível.

Happy Pullover

O que você vai precisar?
2 novelos de Val Gardena da Lanafil de 50
grs/80mts cadanas cores 252 (A), 250 (B) e 222
(C)
1 agulha de tricô 5,00mm, ou diâmetro para
obter a amostra;
1agulhade tricô4,50mm(jogodeagulhasde2
pontas ou circular de 40 cm)
Contador de carrs
Segurador de pontos e agulha de costurar

Tamanho Final da Peça

Peito 60 a 64 cm

Peito Final 74vcm

Comprimento Total 41 cm

Comprimento da manga 36 cm

Amostra

19 ptos e 24 carrs = 10 cm², em St St usando
agulha 5,00mm.

Grau de Dificuldade

Fácil! Conhecimento em Intársia

Cuidado com a sua receita! Ela não poderá ser substituída gratuitamente caso algum acidente
aconteça.

Certifique-se que os tamanhos oferecidos pela receita suprem suas necessidades, não
executamos adaptações via e-mail ou redes sociais.



Notas
Se a sua amostra tivermaior número de ptos do
que o indicado, você deve aumentar o número
daagulha. Sea suaamostra tivermenornúmero
de ptos do que o indicado você deve diminuir o
número da agulha.

Todas as abreviações utilizadas neste material
estão indicadas na contracapa.

Nossas receitas são revisadas exaustivamente e
trabalhamos para assegurar que elas sejam
publicadas sem erros, mas as vezes não pode-
mos controlar tudo, e por isso pedimos descul-
pas.Todas as erratas identificadas estão publi-
cadas em www.emporiodaslas.com.br/errata.

As instruções indicadas entre [ ] devem ser
repetidas conforme indicado na sequência.

As instruções são indicadas para o menor
tamanho, e para os demais tamanhos, quando
for o caso, estão informados entre ( ). Quando
somente uma indicação for informada, esta se
aplica para todos os tamanhos.

Respeite a ordem da confecção das peças.

Frente
Coma agulha 4,50mme a cor A,monte 70 ptos.
*1ª carr (LC): T até o fim.
2ª carr: M até o fim.
3ª carr: [2M, 2T] rep até os 2 últimos ptos, 2M.
4ª carr: T até o fim.
Repetir as 2 últimas carrs mais 2 vezes.
Mude para a agulha 5,00mm.
Próx carr: M até o fim.**
Próx carr: Com a cor B trabalhe 60T e com a cor
C trabalhe 10T.
Próx carr: Coma cor C trabalhe 11M, e coma cor
B trabalhe 59M.
Próx carr: Com a cor B trabalhe 58T, e com a cor

C trabalhe 12T.
Próx carr: Coma cor C trabalhe 13M, e coma cor
B trabalhe 57M.
Continue desta maneira aumentando a porção
da cor C (1 pto a cada carr) até ficar com 37 ptos
na cor C.
Mantenha a proporção das cores por 12 carrs.
Próxcarr (LA):ComacorA trabalhe1T, comacor
B trabalhe 33T e com a cor C trabalhe 36T.
Próx carr: Coma cor C trabalhe 35M, coma cor B
trabalhe 33M e com a cor A trabalhe 2M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 3T, com a cor B
trabalhe 33T, e com a cor C trabalhe 34T.
Próx carr: Coma cor C trabalhe 33M, coma cor B
trabalhe 33M, e com a cor A trabalhe 4M.
Continue desta maneita até ficar com 9 ptos na
corA,33ptosnacorB 28ptoscomacorC, sendo
a última carr trabalhada ser LA.
Próxs 2 carrs: Arremate 5 ptos no início da carr.
(60 ptos).
Continue trabalhando e aumentando 1 pto a
mais na cor A e diminuindo 1 pto na cor C em
toda carr até ter 3 ptos na cor C e 23 ptos na cor
A.
Próx carr (LC): Com a cor C trabalhe 4M, com a
cor B trabalhe 34M e com a cor A trabalhe 22M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 21T, com a cor B
trabalhe 34T e com a cor C trabalhe 5T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe 6M, com a cor B
trabalhe 34M e com a cor A trabalhe 20M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 20T, com a cor B
trabalhe 34T e com a cor C trabalhe 6T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe 7M, com a cor B
trabalhe 34M, e com a cor A trabalhe 19M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 19T, com a cor B
trabalhe 34T e com a cor C trabalhe 7T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe 8M, com a cor B
trabalhe 34M e com a cor A trabalhe 18M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 18T, com a cor B
trabalhe 34T e com a cor C trabalhe 8T.
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Próx carr: Com a cor C trabalhe 9M, com a cor B
trabalhe 34M e com a cor A trabalhe 17M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 17T, com a cor B
trabalhe 34T e com a cor C trabalhe 9T.
Próx carr: Coma cor C trabalhe 10M, coma cor B
trabalhe 34M e com a cor A trabalhe 16M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 16T, com a cor B
trabalhe 34T e coma cor C trabalhe 10T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe 11M, coma cor B
trabalhe 34M e com a cor A trabalhe 15M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 15T, com a cor B
trabalhe 34T e com a cor C trabalhe 11T.
Próx carr: Coma cor C trabalhe 12M, coma cor B
trabalhe 34M e com a cor A trabalhe 14M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 14T, com a cor B
trabalhe 34T e com a cor C trabalhe 12T.
Próx carr (LC): Com a cor C trabalhe 12M, com a
cor B trabalhe 8M, M2J 1M e vire. Trabalhe
somente nestes ptos para o 1º ladodo decote.
Próx carr: Com a cor B trabalhe 10T e com a cor
C trabalhe 12T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe12M e com a cor
B trabalhe 7M, M2J, 1M e vire.
Próx carr: Com a cor B trabalhe 9T e com a cor C
trabalhe 12T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe 13M e com a cor
B trabalhe 5M, M2J, 1M e vire.
Próx carr: Com a cor B trabalhe 7T e com a cor C
trabalhe 13T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe 14M e com a cor
B trabalhe 3M, M2J, 1M e vire.

Próx carr: Com a cor B trabalhe 5T e com a cor C
trabalhe 14T.
Próx carr: Com a cor C trabalhe 14M e com a cor
B trabalhe 2M, M2J, 1M e vire,
Próx carr: Com a cor B trabalhe 4T e com a cor C
trabalhe 14T.
Arremate estes 18 ptos para o ombro.
Passe os 14 ptos centrais para outro segurador.

Pelo LC, com a cor B trabalhe 1M, ssk, 7M e com
a cor A trabalhe 13M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 13T e com a cor
B trabalhe 9T.
Próxcarr:ComacorBtrabalhe1M,ssk,7Mecom
a cor A trabalhe 12M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 12T e com a cor
B trabalhe 9T.
Próxcarr:ComacorBtrabalhe1M,ssk,6Mecom
a cor A trabalhe 12M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 12T e com a cor
B trabalhe 8T.
Próxcarr:ComacorBtrabalhe1M,ssk,6Mecom

a
cor A trabalhe 11M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 13T e com a cor
B trabalhe 6T.
Próx carr: Comacir B trabalhe 1M, ssk, 3Mecom
a cor A trabalhe 13M.
Próx carr: Com a cor A trabalhe 13T e com a cor
B trabalhe 5T.
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Arremate estes 18 ptos para o ombro.

Costas
Trabalhe como a frente até **.

Com a cor B, iniciando com a carr em T trabalhe
49 carrs em St St, terminando com a carr do LA.

Arremate 5 ptos no início das 2 próxs carrs. (60
ptos)

Trabalhe ainda 44 carrs em St St.

Próx carr: 23M, vire,

Próx carr: Arremate 5 ptos, faça T até o fim.

Próx carr: 18M.

Próx carr: 18 T. Arremate todos os ptos.

Passe os 14 ptos centrais para um segurador e
com o fio novo faça M até o fim.

Próx carr: 23T.

Próx carr: Arremate 5 ptos, faça M até o fim.

Arremate os 18 ptos restantes.

Costure os ptos dos ombros.

Manga Esquerda
Com a agulha 4,50mm e a cor Amonte 34 ptos.
Trabalhe como a frente de * até **.
Com a cor C trabalhe 1 carr em T.
Próx carr(LC): 3M, M1R, M até os 3 últimos ptos,
M1L, 3M.
Trabalhe 3 carrs.
Repetir as 4 últimas carrs mais 15 vezes.
Trabalhe mais 10 carrs em St St.
Coloque um marcador de cada lado da última
carr.
Trabalhe mais 6 carrs em St St.
Arremate todos os ptos.

Manga Direita
Trabalhe como a manga esquerda, mas
somente com a cor A.

Gola
Coma cor B e a agulha 4,50mm (pode ser o jogo
de 2pontas ou a ag. circular de 40cm, conforme
seu desejo), iniciando no ombro esquerdo,
levante8ptosdescendopelaascostas, faça14M
noseguradordas costas, levante8ptos subindo
até o ombro, levante 8 ptos descendo pelo
decote frontal, faça14Mnoseguradorda frente,
levante 8 ptos subindo até ombro. (60 ptos). A
partir de agora trabalhe em voltas.
Com a cor A trabalhe 1 volta emM.
Próx volta: [2M, 2T] rep até o fim.
Próx volta: M até o fim.
Repetir as 2 últimas voltas mais 2 vezes.
Próxs 2 voltas: T até o fim.
Arremate todos os ptos emM.

Finalização
Costure as laterais do corpo e das mangas.
Costure as mangas nas cavas. Arremate os fios.
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Utilize este espaço para suas anotações
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