Conversível

1. frente única torcida, gola alta, frente
2. frente única torcida, gola alta, costas
3. frente única torcida, decote v, frente
4. frente única torcida, decote v, frente
5. frente única torcida, decote v, costas
6. frente única plana, decore v, frente
7. frente única plana, decore v, costas
8. túnica, gola alta, sobre ombros
9. túnica, gola alta, sem ombros
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10. túnica, gola alta, sem ombros
11. ambos os lados?? Talvez nem tanto
12. cachecol
13. gola
14. gola virada em capuz?
15. bem talvez não.
16. oh hell, não!
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Tamanho: 42,5 cm de largura x 80 cm de comprimento
Material: 250g de fio espessura worsted (fio indicado para agulhas 4,5 a 5.5 mm), agulha circular de
6.0mm & 8.0mm, ou de outro tamanho adequado a amostra.
Amostras: (aproximada)
Agulha 6.0mm, Barra 3x3 (3 meia, 3 tricô, repetidos até o final)
12 pontos x 19 carreiras = 10 cm
Agulha 8.0mm, ponto meia. (meia no direito, tricô no avesso)
10 pontos x 12 carreiras = 10 cm
Nota explicativa:
Em relação ao tamanho, a circunferência do tubo deve ser suficiente para ajustar-se aos quadris.
Então a partir da amostra em ponto de barra calcule o número de pontos necessário para iniciar o
trabalho. Você pode trabalhar o comprimento das partes da pela na medida de sua preferência, mas
a parte central deve ter o comprimento suficiente para permitir as diferentes formas de vestir.
Como fazer:
Coloque 90 pontos na agulha 6 mm, tricote em círculo em ponto de barra 3x3 ( 3 meias, 3 tricôs) por
22,5 cm.
Divida os pontos metade para frente e a outra metade para as costas, 45 pontos cada.
Com a agulha 8.0mm tricote a frente em malha de meia (meia no direito, tricô o avesso) por 35 cm
(medido a partir do fim da barra), sempre tirando o primeiro ponto sem fazer em cada carreira.
Repita o mesmo para as Costas.
Volte a trabalhar em circulo, com a agulha 6.0mm, tricote barra 3x3 por 22,5 cm (contado a partir do
final da parte tricotada em meia frente/costas). Arremate.
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