
Gorro caído Tsunami 

 

Eu identifico-me muito com um Tsunami, pois nesta força da natureza acho maravilhosa a 

imagem do Tsunami. Só não gosto do resultado que fica após a sua passagem. 

E, tal como essa força da natureza, também eu tenho defeitos e qualidades: uma das coisas 

que considero ser uma qualidade é que, quando me fazem algo de que eu não gosto, não  

descanso enquanto não consigo dizer à pessoa envolvida do que não gostei e o porquê.  Ou 

seja. digo à  própria pessoa e não digo a terceiros.  Isto, para mim, é uma qualidade, até 

porque prefiro que, se eu fizer algo de errado, me digam directamente do que dizerem a 

terceiros, podendo-se comparar com a  imagem que adoro de um Tsunami.  

O defeito que tenho quando tal me acontece é que não descanso enquanto não conseguir 

dizer o que acho e o que sinto. O problema é que estou farta de tentar mudar e até hoje não 

consegui e escolho sempre o pior local, as piores palavras, etc… para o fazer. Fico, a seguir, eu 

bem comigo mesma pois consegui dizer o que sinto mas, por norma, a outra pessoa, apesar de 

até poder concordar comigo, fica aborrecida comigo pela forma como a abordei…  podendo eu 

comparar isto aos estragos que ficam após a passagem de um Tsunami.  

 

 

MATERIAL: 

 

2 Novelos Luna cor 52 

Agulha circular 8 com com cabo de 80 cm 

1 marcador 

 

APREVIATURAS: 

 

M = Meia 

L = Liga 

LAÇ = Laçada  

AI = Aumento intercalar,  ou seja, a agulha esquerda entra por baixo do fio que está entre as 

malhas, da frente para trás,  e tece-se a malha na perna de trás  

PREPARAÇÃO  

 

Montar 54 malhas, fechar o trabalho  para que possamos fazer malha tubular e tricotar 10 

carreiras de canelado um por um (1 malha M, 1 malha L). 

Fazer 2M , um AI, 2M, AI até ao fim da carreira. 



 

CARR.1,2– Toda em meia. 

CARR.3 -  Passar 3 malhas em meia sem fazer, uma de cada vez, para a agulha direita, 

depois,passar a malha que está mais à direita dessas 3 malhas por cima das outras duas, 

colocar as duas malhas sem tecer na agulha esquerda e fazer M, LAÇ, M, 3M. Repetir até ao 

fim da carreira. 

Repetir as carreira 1 a 3 mais 4 vezes. 

CARR. 13 – Toda em meia. 

CARR. 14 – Toda em liga. 

Repetir as carreira 13 e 14 mais 3 vezes. 

CARR: 21 - Repetir as carreiras 1 a 20 mais uma vez. 

Deixar fio suficiente para poder passá-lo 2/3 vezes pelas restantes malhas e cortar. 

Ao passar o fio com a agulha de coser lã pelas malhas puxar bem sem partir o fio para que não 

fique um buraco .  

Bons tricôs! 
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