
CASACO LIMEIRA 
 
 
 

 
Material: 

2 novelos Tea Cup da Rosários 4 

Agulha circular 3.5 

2 cabos de 40cm, com 2 stops para cada cabo 

1 cabo de 80cm 

2 marcadores roxos 

4 marcadores verdes 
 

 
MONTAGEM: 

 

 
Montar 66 malhas da seguinte maneira: 

1 malha, mc roxo, 5 malhas, mc verde, 12 malhas, mc verde, 30 malhas, mc verde, 12 malhas, 

mc verde, 5 malhas, mc roxo, 1 malha 

 

 
IMPORTANTE: 

Quando da 1ª malha até ao mc roxo tiver 15 malhas e quando no fim da carreira do mc roxo 

até à ultima malha tiver 15 malhas, d eixar de fazer MFT e montar 5 malhas no início e 5 

malhas no fim da carreira. As quais passará a fazer de ambos os lados em meia. Eu não 

costumo fazer casas para os botões. Caso pretenda fazer terá de ver onde os quer e rematar 1 

malha pelo direito da peça e, depois, pelo avesso, onde rematou a malha, montar 1 malha. 

 

 
TRICOTAR DA SEGUINTE FORMA: 

Secção 1 

Carr. 1 – MFT, meia até ao mcr, passar o mcv, meia até faltar 5 malhas para o mcv, AIE, 3L, 2M, 

MCV, 2M, 3L, AID, meia até 5 malhas antes do mcv, AIE, 3L, 2M, MCV 2M, 3L, AID, meia até 5 

malhas antes do MCV, AIE, 3L, 2M, MCV, 2M, 3L, AID, meia até faltar 5 malhas para o MCV, 

AIE, 3L, 2M, MCV, 2M, 3L, AID, meia até à ultima malha da carreira, nesta malha fazer MFT 

Carr.2 e todas as carreiras ímpares - fazer as malhas como se apresentam. 

Carr. 3 - igual à carreira 1 

Carr.5 - MFT, meia até ao mcr, passar o mcv, meia até faltar 5 malhas para o mcv, AIE, 3L, tirar o 

mcv, fazer torcido 2/2 e voltar a pôr o mcv a meio das 4 meias, 3L, AID, meia até 5 malhas 

antes do mcv, AIE, 3L, tirar o mcv, fazer torcido 2/2 e voltar a pôr o mcv a meio das 4 meias, 3L, 

AID, meia até 5 malhas antes do MCV, AIE, 3L, tirar o mcv, fazer torcido 2/2 e voltar a pôr o



mcv a meio das 4 meias, 3L, AID, meia até faltar 5 malhas para o MCV, AIE, 3L,  tirar o mcv, 

fazer torcido 2/2 e voltar a pôr o mcv a meio das 4 meias, 3L, AID, meia até à ultima malha da 

carreira e fazer MFT. 

*repetir da carreira 1 à carreira 5 até ter 13cm de torcidos. 
 

 
SEPARAR AS MANGAS: 

 

 
Colocar 1 stop em cada cabo de 40cm para as malhas não caírem do cabo. 

Com o lado do direito virado para si. 

Tricotar em meia até ao MCV. 

Tirar o MCV e começar a colocar num dos cabos de 40cm as malhas deste MCV até chegar ao 

outro MCV, tirar o MCV (colocar o outro stop no cabo em que acabou de colocar as malhas em 

descanso). 

Tricotar em meia até ao próximo MCV, 

Colocar 1 stop no outro cabo de 40cm, tirar o MCV e começar a colocar as malhas seguintes 

neste cabo até chegar ao ultimo MCV. Tirar o MCV, e colocar o outro stop neste cabo de 40cm. 

Tricotar em meia ate ao final da 

carreira. Secção 2: 

 

Carr. 1- 5M, liga até faltar 5 malhas para o final da carreira, 5M 

Carr.2- toda a carreira em meia. 

Quando faltar 5cm para ter 27cm do ombro ao cós fazer a: 

Secção 3 

Com o direito da peça virado para si. 

Carr.1- 3L, (4M,6L), repetir o que está entre parênteses até faltar 3 malhas que serão feitas 

em liga. 

Carr.2 e todas as carreiras pares - fazer as malhas como se apresentam. 

Carr. 3,7 e 9 - fazer igual à carreira 1 

Carr.5 – fazer os torcidos 2/2 como os do raglan. 

Carr. 10 - rematar as malhas da seguinte forma: com o direito virado para si, montar 3 malhas. 

Virar o trabalho e fazer 2 malhas em meia, e tecer as 2 próximas malhas juntas em meia mas 

pela perna de trás, voltar a pôr as 3 malhas na agulha esquerda. E repetir 2 malhas em meia, 

tecer as 2 próximas malhas juntas em meia mas pela perna de tras até não ter malhas tendo 

cuidado para ter o fio como se faz a meia para não dar laçada.



Secção 4 

Passar as malhas que estão em descanso num dos cabos de 40cm e com o direito virado para 

si fazer: 

Carr.1 - No início da carreira fazer 2MJ, M até fazer faltar 2 malhas para acabar a carreira, 

passar 1 malha sem fazer em meia, fazer 1M e passar a malha que não trabalhou por cima da 

última malha. 

Carr.2 – toda em liga. 

Carr.3 – toda em meia 

Repetir a carreira 2 e 3 até faltar 5cm para a manga medir 21cm e nessa altura fazer o cós 

igual ao do corpo. 

De 5 em 5 carreiras fazer os remates da carreira 1 até ter a largura pretendida no punho. 

Quando terminar esta manga fazer o mesmo para a outra. 

 

Secção 5 

Puxar as malhas do pescoço e rematar como descrito na carreira 10 da secção 3. 


