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O que é preciso? 
1 novelo de Rowan Fine Milk Cotton castanho (50 gr) 
1 novelo de Rowan Fine Milk Cotton cor-de-rosa (50 gr)  
 
ou 
 
2 novelos de Rowan Fine Milk Cotton na mesma cor 
 
1 par de agulhas circulares de 2,5 mm 
1 par de agulhas direitas de 2,5 mm 
1 conjunto de agulhas de fazer meia (5 agulhas de ponta dupla) de 2,5 mm 
4 marcadores 
 
Tamanhos: 0-3 meses, 3-6 meses 
Amostra: 2,5 cm = 6 malhas 
 
Nota: o fio proposto pode ser substituído por outro fio de algodão ou lã de espessura 
equivalente (Ligeira ou DK). 
 

Como fazer? 
Tricotar o corpo até às cavas, montando 96 (102) malhas (no esquema, as 6 malhas em 
cada extremidade são só indicativas, uma vez que serão trabalhadas mais tarde na 
diagonal em relação ao trabalho principal, de forma a criar um remate mais regular) e 
trabalhando-as em ponto de jarreteira (sempre liga ou sempre meia) ao longo de 60 
(64) carreiras, alternando as 2 cores a cada 2 carreiras. 
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6 23 (25) 50 (52) 23 (25) 6 

 
 
 
 
 
Poder-se-á optar por trabalhar em agulhas circulares ou em agulhas direitas, embora 
quando se chegar à fase de montar as mangas para a realização do escapulário seja 
conveniente recorrer às agulhas circulares. 
 
 
 
 

Nota: no caso de se preferir trabalhar 
só numa cor, as 6 malhas do remate em 
cada extremidade poderão ser inseridas 
desde logo na montagem inicial do 
corpo. Sendo assim: 
 
 
 

29 (31) 50 (52) 29 (31) 

 
 
 
 
 
Uma vez chegada à altura das cavas, deverão ser deixadas em suspenso 10 malhas 
entre a frente e cada uma das costas para a realização da costura invisível das cavas 
(grafting). Ou seja, 5 malhas de cada um dos lados da “costura” de cada uma das 
costas e da frente. 
 
Deixar o corpo em suspenso e passar à execução das mangas, montando 42 (46) 
malhas e trabalhando com agulhas de fazer meia (5 agulhas de dupla ponta) durante 
60 (64) voltas sem aumentos. Para obter o ponto de jarreteira, uma vez que com 
agulhas circulares se trabalha sempre no mesmo lado da peça, deve-se alternar 1 
carreira de liga e 1 carreira de meia. 
Deixar 10 malhas em suspenso em cada manga (metade para cada lado da “costura” 
da manga, ou seja, do ponto de interseção das carreiras) para a realização da costura 
invisível (grafting). Estas devem ficar alinhadas com as 10 malhas que foram deixadas 
em suspenso no corpo aquando da montagem de todas as peças para a realização dos 
mates para as cavas. 

Remate 
(a realizar mais tarde) 

Remate 
(a realizar mais tarde) 

96 (102) 

Costas 2 Frente Costas 1 

Total de malhas: 108 (114) 
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ESQUEMA DE MONTAGEM DAS MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DO ESCAPULÁRIO 

6 18 (20) 32 (36) 40 (42) 32 (36) 18 (20) 6 

   
 
 
(10 + 10) 

  
 
 
(10 + 10) 

  

 
 
 
 
 
 
Colocar marcadores entre cada uma das partes para orientação aquando dos mates 
para formar as cavas. 
Começar por trabalhar 4 carreiras (2 castanho + 2 cor-de-rosa) sem mates. 
Para as cavas em raglan, introduzir 1 mate antes e depois de cada um dos 4 
marcadores de 4 em 4 voltas, num total de 8 mates por volta x 8 (9). 
Na 9ª (10ª) volta de mates, dar os mates habituais (8) mais 2 mates a meio das 
mangas.  
A partir daqui, realizar 3 voltas em Jersey com o fio de cor contrastante em relação à 
última cor usada e rematar na 4ª volta. 
O esquema final será assim: 
 

6 9 (10) 13 (15) 22 13 (15) 9 (10) 6 

   
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 

Grafting, costura invisível ou costura cerzida 
Para realizar a costura invisível poderá consultar alguns tutoriais online (sob a 
designação de grafting ou kitchener stitch). Eis algumas sugestões: 
 http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-graft-stitches-head-to-head.html 
http://knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html 
http://www.purlbee.com/2008/01/23/kitchener-stitch/ 
 

Costas 1 Costas 2 Manga 1  Manga 2  Frente  

Malhas deixadas em 

suspenso na manga e no 

corpo 

Malhas deixadas em 

suspenso na manga e no 

corpo 

Costas 1 Costas 2 Manga 1  Manga 2  Frente  
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