Receita Pantufa adulto
Material: ag 3,5mm com 80 cm de cabo, contador de carreiras, 2
marcadores de ponto, 1 novelo de 100 gr com 225 a 230m na cor
A e 1 novelo de 100 gr com 225 a 230m na cor B.
Tamanho 33/34 – iniciar com 84 pts (42 pts em cada agulha)
Tamanho 35/36 – iniciar com 94 pts (47 pts em cada agulha)
Tamanho 37/38 – iniciar com 104 pts (52 pts em cada agulha)
Meio Ponto Brioche (MPB)
Carr 1 (cor A): *ff, deslize 1pt, fa, 1tr*.
Carr 2 (cor B): *brm, 1tr*.
Abreviaturas:
ff = traga o fio para frente por baixo da agulha.
fa = devolva o fio para trás por cima da agulha e do ponto
deslizado Este ponto deslizado com a laçada por cima é considerado apenas 1 ponto.
brm (brioche em meia) = tricote o ponto deslizado + a laçada, juntos em meia.
Utilize a montagem mágica e monte nas duas agulhas, com a cor A, a quantidade de
pontos conforme indicada acima.
Com a técnica laço mágico (com os pontos divididos ao meio) faça:
Carr 1: *tr*.
Carr 2: *m*, mas faça 1 aumento no primeiro e último ponto de cada agulha. (4
aumentos no total, por carreira
Faça 6 cordões de tricô (12 carr), repetindo as carr 1 e 2. Você terá 108 (118, 128) pts
no total.
Na 12ª carr, para marcar a metade, coloque os marcadores de ponto, antes do último
ponto da primeira metade e depois do primeiro ponto da segunda metade.
Carr 13 (cor B): *m*
Carr 14 (cor A): *ff, deslize 1pt, fa, 1tr* até 4 ptos antes do fim dos pts da 1ª ag, fazer
3pjm, 2m, 3pjm, *ff, deslize 1pt, fa, 1tr*
Carr 15 (cor B): *brm, 1tr*, até 2 ptos antes do
fim dos pts da 1ª ag, 4m, *brm, 1tr*.
Repita as carr 14 e 15 até ter 38 (42, 46) pts no
total.
Continue até a altura desejada executando
apenas as carr 1 e 2 do MPB.
Se quiser pode fazer barra 1x1 alternando as
cores.
Arremate bem frouxo. Se tiver dificuldade use
uma agulha 1mm ou 1,5mm maior do que a do trabalho.

