
 

oficinadasmalhas.com 

  

1 1 

 

Uma manta com dimensões ideais (100 cm x 100 cm) para ser usada no carrinho de ir à rua 

ou no berço, tricotada em ponto de linho que lhe confere textura e lhe dá um bom caimento.  

 

O que é preciso? 

200 g de Phoebus da Lopo Xavier (areia) ou outro fio de espessura equivalente: 2 - 

Fine/Fino (Sport/Baby) noutra cor à escolha 

200 g de Phoebus da Lopo Xavier (amarelo claro) ou outro fio de espessura equivalente: 2 - 

Fine/Fino (Sport/Baby) noutra cor à escolha 

200 g de Phoebus da Lopo Xavier (mostarda) ou outro fio de espessura equivalente: 2 - 

Fine/Fino (Sport/Baby) noutra cor à escolha 

Agulhas circulares de 4 mm (para a manta) 

Agulhas direitas de 3 mm (para o rebordo rendado) 

Amostra: 2,5 cm = 6 malhas 

Ponto utilizado: Ponto de linho, múltiplos de 4 + 2  

Dimensão: 100 cm x 100 cm 
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Notas: 

Para assegurar ourelas mais uniformes, não trabalhe a primeira malha de cada volta, 

passando-a apenas para da agulha da esquerda para a agulha da direita sem a trabalhar. 

Para que as mudanças de cor não deixem fios soltos que poderão mais tarde complicar o 

acabamento da peça, insira cada cor apenas na segunda malha da agulha, passando a 

primeira para a agulha do lado direito, sem a trabalhar. 

 

Como fazer? 

Montar 206 malhas e trabalhar alternadamente em ponto de linho alternando as 3 cores: 

1ª e única carr: tric 2 malhas de meia, * 2 malhas de liga, 2 malhas de meia *; repetir de * a 

* até ao fim.  

 

Rebordo rendado 

O rebordo rendado é trabalhado separadamente, na vertical, até perfazer 

aproximadamente os 400 cm do perímetro total da manta. 

Com as agulhas direitas de 3 mm montar 6 malhas. 

Trabalhar as 2 primeiras carreiras em ponto de liga. 

Em seguida, repetir este esquema a cada 8 carreiras: 

1ª carr (av): tricotar 4 malhas liga, 1 laçada, 2 malhas liga. 

2ª, 4ª e 6ª carr: tricotar todas as malhas como liga. 

3ª carr: tricotar 5 malhas liga, 1 laçada, 2 malhas liga. 

5ª carr: tricotar 4 malhas liga, 1 laçada, 2 malhas em conjunto como liga, 1 laçada, 2 malhas 

liga. 

7ª carr: tricotar 5 malhas liga, 1 laçada, 2 malhas em conjunto como liga, 1 laçada, 2 malhas 

liga. 

8ª carr: matar 4 malhas, tricotar as restantes 6 malhas em liga. 

 

Como montar? 

Este é um daqueles trabalhos que poderá ser montado ainda antes de ser lavado e blocado, 

uma vez que as dimensões finais não têm de ser rigorosamente as mesmas que aqui são 

indicadas. O rebordo também foi executado numa só vez, mas quem preferir poderá executá-

lo em 4 partes diferentes com aproximadamente 100 cm de comprimento cada, 

correspondentes a cada um dos lados da manta. 

 


