Material:
aproximadamente 50g de lã (para agulha 3,5)
agulhas nº 3,5
2 botões
Pontos:
trico e meia
ponto arroz: 1ª carr.: 1t, 1m
2ª carr.: 1m, 1t
Monte 56 pontos e trabalhe em ponto arroz por 8 carreiras (para formar
a borda das costas).
Agora trabalhar da seguinte maneira:
1ª carr.: 6 pontos em p. arroz, aumento na próxima malha, seguir em
tricot, quando faltar 7 pontos fazer um aumento e os 6 últimos em
p.arroz.
2ª carr.: 6 malhas em p. arroz, meia até faltar 6 pontos, 6 últimos
pontos em p. arroz. Repetir estas duas carreiras mais 2 vezes.
Agora trabalhar 2 carreiras inteiras em p. arroz, fazendo os aumentos
na primeira carr. próximos da borda de p. arroz como feito
anteriormente.
Estas 8 carreiras formam o padrão a ser seguido por todo o trabalho.
Siga tricotando seguindo o padrão (das 8 carreiras) até ficar com 102
pontos, terminando com uma 6ª carr. do padrão e em seguida fazer 2
carr. de p. arroz sem os aumentos.
Obs.: o lado que tem os pontos tecidos em tricot no centro será o
avesso do trabalho
Agora para formar o decote na parte das costas:

1ª carr.: 6 em p. arroz, 34 em tricot, 22 em p. arroz, 34 em tricot, 6 em
p. arroz
2ª carr.: 6 em p. arroz, 34 em meia, 22 em p. arroz, 34 em tricot, 6 em
p. arroz
Repita estas duas carreiras por mais 2 vezes.
Modelando o decote:
Na carr.: seguinte:
38 em p. arroz, 2 p.j.t., arrematar 10 pontos, 6 em p. arroz, 2 p.j.t, 38
em p. arroz
Continuar a trabalhar apenas no segundo grupo de pontos, deixando
os outros pontos aguardando em agulha auxiliar ou alfinete de
segurança.
Trabalhe no padrão (8 carreiras) continuando com as bordas externas
em p. arroz e diminuindo um ponto por dentro da borda interna em
carreiras alternadas(sempre nas carreiras em tricot do padrão) até que
fique com 30 pontos.
Faça 20 carreiras sem modelar (sem diminuições) seguindo o padrão.
Depois diminuir 1 ponto por dentro da borda externa, em carreiras
alternadas até que restem 12 pontos.
Carr. seguinte:
Faça a casinha para o botão: 5 malhas em p. arroz, arremate 2
malhas, 5 em p. arroz. e na próxima carr.: 5 em p. arroz, montar 2
pontos, 5 em p. arroz
Obs.: considere o tamanho do botão que será usado ao fazer a
casinha.
Agora diminuir 1 ponto no inicio das próximas 11 carreiras (obs.: fiz as
diminuições no meio em carreiras alternadas).Arremate.
Faça igual no outro lado trabalhando os pontos que ficaram em
espera.
Pregue os botões nas bordas em ponto arroz no avesso do trabalho,
cruze o xalezinho e está pronto!

