Cris Sasaki
designs

Daisy Jacket
Compartilhe seu trabalho nas redes socias com a
#daisyjacket
Siga-me no Instagram @cristina_sasaki

O que você vai precisar?

Tamanho Final da Peça

3 novelos de Merino da Lanafil de 50 grs/158
mts cada (na foto foi executado na cor 4052)

3 a 6 meses aproximadamente

ou 2 novelos de Colibri da Lanafil de 50
grs/185 mts cada (conforme foto no interior
desta)

Comprimento Total 27 cm

Agulha: 1 agulha circular 3,50mm de 100 cm,
ou diâmetro para obter a amostra;

Busto Final 46 cm
Comprimento Manga 18 cm

Grau de Dificuldade

1 botão médio (1,5 cm de diâmetro)
2 seguradores de ptos; Marcadores de carrs;
Contador de carrs; Meada para bordar
(opcional) 1 jogo de 5 agulhas de 2 pontas
3,50mm, caso não use o laço mágico

Fácil! Utilização de “laço mágico” ou agulha
de 2 pontas

Amostra
27 ptos e 37 carrs = 10 cm², em St St usando
agulha 3,50mm

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

Repetir as 4 últimas carrs (3 carrs sem aumento
e 1 carr com aumento) até ficar com 62 ptos.
Arremate 4 ptos no início das 2 próxs carrs. - 54
ptos Coloque estes ptos em um segurador.

É muito importante trabalhar na amostra indicada para garantir o sucesso do trabalho.
Se a sua amostra tiver maior número de ptos do
que o indicado, você deve aumentar o número
da agulha. Se a sua amostra tiver menor
número de ptos do que o indicado você deve
diminuir o número da agulha.

Corpo
Com a agulha circular 3,50mm, monte 172 ptos
(46 ptos para a frente esquerda, 80 ptos para as
costas e 46 ptos para a frente direita).

Todas as abreviações utilizadas neste material
estão indicadas na contracapa.

1ª carr (LC): 5M, pm para a vista, 41M, pm para
a lateral, 80M, pm para a outra lateral, 41M, pm
para a vista, 5M.

Nossas receitas são revisadas exaustivamente
e trabalhamos para assegurar que elas sejam
publicadas sem erros, mas as vezes não podemos controlar tudo, e por isso pedimos desculpas.

Próxs 3 carrs: Faça M em todos os ptos,
passando os marcadores.
Iniciando com a carr em M, trabalhe 4 carrs em
St St, com as vistas em Garter St.

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

Próx carr (dim – LC): 5M, slm, [faça M até 4 ptos
antes do marcador lateral, M2J, 2M, slm, 2M,
ssk] 2 vezes, faça M até o próx marcador, slm,
5M.

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.

Trabalhe 5 carrs em St St, com as vistas em
Garter St.
Repetir as 6 últimas carrs mais 5 vezes. (148
ptos – sendo 40 ptos em cada uma das frentes
incluindo os 5 ptos da vista e 68 pts para as
costas).

Se a sua receita tiver mais que um tamanho,
recomendamos circular o tamanho que você
vai seguir antes de iniciar.
Respeite a ordem da confecção das peças.

Trabalhe reto ainda até a peça medir aprox 15
cm, terminando com a carr do LC.

Mangas

Próx carr (LA): 5M, slm, [faça T até 4 ptos antes
do marcador lateral, arremate 8 ptos retirando
o marcador] 2 vezes, T até o último marcador,
slm, 5M. Neste momento você terá 132 ptos,
sendo 36 ptos em cada uma das frentes e 60
ptos para as costas.

Com a agulha circular 3,50mm, monte 40 ptos.
Trabalhe 4 carrs em Garter St (todas as carrs em
M) para o punho.
Iniciando com a carr em M, trabalhe 2 carrs em
St St. Próx carr (LC): 3M, 1A, faça M até os 3
últimos ptos, 1A, 3M.
Trabalhe 3 carrs em St St.

Pala

Próx carr (LC): 3M, 1A, faça M até os 3 últimos
ptos, 1A, 3M.

Carr da junção (LC): Faça M nos ptos da frente
direita até o último pto, trabalhe este último
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pto junto com o primeiro pto da manga, pm,
trabalhe em M nos ptos da manga até o último
pto, pm, trabalhe este último pto junto com o
primeiro pto das costas, trabalhe em M nos ptos
das costas até o último pto, trabalhe este último
pto junto com o primeiro pto da outra manga,
pm, trabalhe em M até o último pto, pm,
trabalhe este último pto junto com o primeiro
da frente esquerda, trabalhe em M todos os ptos
da frente esquerda. 236 ptos

ssk] 4 vezes, faça M até o último marcador, slm,
5M.

Neste momento você pode achar muito difícil
tricotar as próxs carrs, pois os ptos das mangas
estarão muito apertados, então use a técnica
das 5 agulhas de 2 pontas ou do “laço
mágico” (ou “magic loop”) - TOME CUIDADO
PARA NÃO DANIFICAR A AGULHA – para ajudar
a vencer esta dificuldade.

Próx carr (dim): 9M, [M2J, 8M] 8 vezes, M2J, 9M.

Trabalhe desta maneira, diminuindo em toda
carr do LC até ficar com 100 ptos, terminando
com a carr do LA.
Próx carr (LC – casa do botão): 3M, M2J, yo,
trabalhe em M até o fim retirando todos os
marcadores.
Trabalhe 3 carrs em M.
Trabalhe 2 carrs em M.
Arremate em M.

Finalização
Costure as laterais das mangas. Arremate os fios.
Pregue o botão na vista oposta a casa de botão.
Se desejar, borde uma pequena margarida na
borda da frente esquerda.

Próx carr (LA): 5M, slm, faça T passando os
marcadores até os 5 últimos ptos, slm, 5M.
Próx carr (LC): 5M, slm, [faça M até os 4 últimos
ptos antes do próx marcador, M2J, 2M, slm, 2M,
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Publicado em Março/2017

# kit: 1058
#avulso:1059 - R$ 9,00

Revisado em

Atenção! A quantidade de fio indicada nesta receita está de acordo com a amostra e
medidas indicadas, caso contrário você pode precisar de mais fio
Abreviações Utilizadas
Carrs = carreiras
LA = lado avesso do trabalho
LC = lado certo do trabalho
Garter St = trabalhe todas as carrs em M
M = pto Meia
M1L = levante o fio entre as agulhas com a ag.
esquerda pela frente, e tricote este fio em M
por 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 em M
pm = coloque um marcador
próx = próximo
pto(s) = ponto(s)
psso = derrube o pto sem fazer, sobre o útimo
rep = repetir
sl1 = passe sem fazer em T a quantidade de
ptos indicada
slm = passe o marcador
ssk = [Passe 1 pto sem fazer em M] 2 vezes, com
a ponta da agulha entre pela frente destes 2
ptos 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 em M

Níveis de Habilidade

T = pto Tricô
yo = laçada

Dúvidas?
Você pode me enviar uma mensagem no
endereço cristina_sasaki@me.com

Básico
Fácil

Irei retornar assim que possível.
Intermediário
Complexo
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