
    

CASCATACASCATACASCATACASCATA    

Para este Verão, quis fazer uma túnica fácil e que se tricotasse rápidamente, ideal para os dias mais 

quentes. Escolhi uma textura fresca e sedosa – a viscose de bambu – por ser antibacteriana e deixar 

respirar a pele. Tricotei a túnica em apenas uma semana. Apesar do ponto rendado, o padrão é simples 

e a opção do canelado na zona do peitilho, tricotado com agulhas mais finas criou a forma da túnica. 

Este modelo é igualmente ideal para tricotar vestidos e blusas para crianças. 

                                                            

                

 
TAMANHOS 

S [M, L-XL] (fotografia - tamanho M) 

  

MEDIDAS: 

Peito: 81-87 cm (88-93 cm, 94-105 cm) 

Comprimento: aquele que se quiser.  

MATERIAIS : 

Fio: 

Bio Bamboo Print – Rosários 4 (100% viscose bambu – novelo: 100 grs – 175 mts - 191 yds) - cor 57 

– 3 (3, 4) novelos – adquiridos na Crossed Crafts 

Agulhas: 3mm e 3,5 mm 
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AMOSTRA (depois de bloqueada): 

 Barra canelado com agulhas 3 mm :    33 carreiras/19 malhas = 10 cm x 10 cm 

 Ponto rendado com agulhas 3,5 mm:   24 carreiras/20 malhas = 10 cm x 10 cm 

 
                                        Foto 2 

 

PONTOS: 

Barra canelado:  
Carreira 1: 1 malha meia (malha ourela), *1 malha liga, 4 malhas em ponto meia*, repetir os pontos 

que se encontram entre as **, terminar com 1 malha meia (malha ourela). 

Carreira 2: tricotar as malhas como elas se apresentam. 

Ponto rendado (n.º malhas multiplicávell por 4+1+2 malhas ourela): 

Carreira 1: 1 malha ourela, *1 malha meia, 1 laçada, 3 malhas meia, 1 laçada*, repetir entre as **, 

acabar a carreira com 1 malha meia, 1 malha ourela. 

Carreira 2:  tricotar malhas e laçadas em ponto liga. 

Carreira 3: 1 malha ourela, 2 malhas meia, tricotar 3 malhas juntas (passar 1 malha sem a tricotar para 

a agulha direita, tricotar 2 malhas juntas, passar a 1.ª malha sobre as 2 malhas tricotadas juntas), 1 

malha meia*, repetir as malhas entre as **, acabar a carreira com 1 malha meia e 1 malha ourela. 

Carreira 4: tricotar todas as malhas em ponto liga. 

Repetir as 4 carreiras do ponto. 

Costas: 

Montar 63 (71, 83) malhas com as agulhas 3,5 mm e tricotar em ponto rendado até se atingir o 

comprimento desejado, terminando pela 4.ª carreira (avesso do trabalho). 

De seguida, mudar para as agulhas 3 mm e tricotar o ponto canelado, aumentando 1 (2) 1 malha(s) na 

primeira carreira. Fica-se com 64 (73, 84) malhas. 

Tricotar o ponto canelado por 10 cms. 

A 10 cms de altura do ponto canelado, fazer as cavas: 

Rematar de cada lado do trabalho 1 x 3m, 1 x 2m, 2 x 1 m (2 x 3 m, 1 x 2 m, 1 x 1 m - 1 x 4 m, 1 x 3 

m, 2 x 2 m, 1 x 1 m). 

Depois de fazer as cavas, rematar as 23 (27, 33) malhas centrais para a gola. Fica-se com 14 malhas de 

cada lado para as alças. Tricotar cada alça separadamente até ter a altura desejada. Tricotar sempre a 

primeira e a última malha de cada carreira em ponto meia para formar um picot (ver foto 2) de 

cada lado da alça. Rematar. 
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Frente: tricotar como as costas. 

Acabamentos: costurar a frente às costas de cada lado. Costurar as alças da frente às das costas. 

NOTA: 

Este projecto pode ser tricotado em redondo com agulhas circulares, numa só peça. Se escolher esta 

opção, deve subtrair as 4 malhas de ourela (2 malhas na frente e 2 nas costas) ao número de malhas 

total indicado para o ponto rendado em cada tamanho.  

 

Dúvidas, comentários, Errata: 

http://portugueseknitting.wordpress.com 

www.crossedcrafts.com 
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