
 
Mărimea:  S – M – L - XL   
Material 100% vâscoză din bambus   - 50 gr/80 m 
Cantitatea: 350 – 350 – 400 - 450 gr 
Andrele: Mărimea 3.0 , 3.5 şi 4.0  
Croşetă: mărimea 2.5 
Eşantion: Un careu de 10 cm*10 cm = 23 ochiuri şi 28 rânduri  
Important: Tricotaţi cu andrele mai subţiri dacă obţineţi o dimensiune 
mai mare pentru numărul de ochiuri şi rânduri date. 
Tricotaţi cu andrele mai groase în caz contrar. 
 
 
 
 
 

Puncte fantezie 
 
Model elastic 2/2: andrele nr. 3.0  
Jerseu faţă: andrele nr. 3.5 
Torsadă A: andrele nr. 4.0, pe un număr de 16 ochiuri 
Rând 1: (faţa lucrului): 1 ochi dos, 12 ochiuri faţă, 3 ochiuri dos 
Rând 2 şi toate rândurile pare: 3 ochiuri faţă, 12 ochiuri dos, 1 ochi faţă 
Rând 3: 1 ochi dos, 4 ochiuri faţă, 8 ochiuri trecute spre stânga (se alunecă 4 ochiuri pe o andrea 
auxiliară prin faţa lucrului, se tricotează următoarele 4 ochiuri pe faţă, apoi se tricotează pe faţă cele 
4 ochiuri de pe andreaua auxiliară), 3 ochiuri dos 
Rând 5: 1 ochi dos, 12 ochiuri faţă, 3 ochiuri dos 
Rând 7: 1 ochi dos, 8 ochiuri trecute spre dreapta (se alunecă 4 ochiuri pe o andrea auxiliară prin 
spatele lucrului, se tricotează următoarele 4 ochiuri pe faţă, apoi se tricotează pe faţă cele 4 ochiuri 
de pe andreaua auxiliară), 4 ochiuri faţă, 3 ochiuri dos 
Rând 9: se reia de la rândul 1 
 
Torsadă B: andrele nr. 4.0, pe un număr de 15 ochiuri 
Rând 1: (faţa lucrului): 3 ochiuri dos, 10 ochiuri faţă, 2 ochiuri dos 
Rând 2 şi toate rândurile pare: 2 ochiuri faţă, 10 ochiuri dos, 3 ochiuri faţă 
Rând 3: 3 ochiuri dos, 10 ochiuri trecute spre stânga (se alunecă 5 ochiuri pe o andrea auxiliară prin 
faţa lucrului, se tricotează următoarele 5 ochiuri pe faţă, apoi se tricotează pe faţă cele 5 ochiuri de 
pe andreaua auxiliară), 2 ochiuri dos 
Rând 5, rând 7 şi rând 9: ca şi rândul 1 
Rând 11: se reia de la rândul 3 
 
Jerseu faţă fantezie: andrele nr. 4.0, pe un număr de 4 ochiuri  
Rând 1 şi rând 3: (faţa lucrului): toate ochiurile pe faţă 
Rând 2 şi toate rândurile pare: toate ochiurile pe dos 
Rând 5: 1 ochi faţă, 1 bulă (se tricotează 5 ochiuri într-un ochi, tricotând 1 ochi faţă, nu se lasă să 
alunece ochiul de pe andreaua stângă, se tricotează încă 1 ochi dos, încă 1 ochi faţă, 1 ochi dos şi 
încă 1 ochi faţă, după care se lasă să alunece ochiul de pe andreaua stângă, * se întoarce lucrul şi 
se tricotează cele 5 ochiuri pe dos, se întoarce lucrul şi se tricotează cele 5 ochiuri pe faţă*, se 
tricotează de la * la * de 2 ori, se întoarce lucrul şi se tricotează cele 5 ochiuri pe dos, se întoarce 
lucrul şi se tricotează cele 5 ochiuri împreună pe faţă), 2 ochiuri faţă 
Rând 7 şi rând 9: toate ochiurile faţă 
Rând 11: se reia de la rândul 5 
 
 
 



 
Realizare   
 
Spate: 
Se montează 94 – 102 – 112 - 124 ochiuri pe andrele mărimea 3.0. Se tricotează 7 cm (22 rânduri) 
punct elastic 2/2. 
Se continuă cu jerseu faţă pe andrele mărimea 3.5. 
La 9 cm (28 rânduri) înălţime totală, se scade la fiecare extremitate, la 2 ochiuri de margine de 6 ori 1 
ochi tot la 4 rânduri. 
Pentru scăderea la 2 ochiuri de margine: se tricotează 2 ochiuri faţă, 2 ochiuri împreună pe faţă, se 
continuă cu jerseu faţă până rămân pe andreaua stângă 4 ochiuri, se face o scădere simplă (se 
alunecă pe andreaua dreaptă ochiul fără să se tricoteze, următorul ochi se tricotează pe faţă, apoi se 
trece ochiul nelucrat peste cel lucrat), 2 ochiuri faţă 
Se continuă cu cele 82 – 90 – 100 – 112 ochiuri rămase. 
La 31 – 32 – 32 – 33 cm (90 – 92 – 92 – 96 rânduri) înălţime totală, se tricotează 4 cm (12 rânduri) 
punct elastic 2/2 cu andrele mărimea 3.0 după care se scad toate ochiurile, tricotând câte 2 ochiuri 
împreună pe dos. 

   
Faţă: 
Se montează 94 – 102 – 112 - 124 ochiuri pe andrele mărimea 3.0. Se tricotează 7 cm (22 rânduri) 
punct elastic 2/2. 
Se continuă cu jerseu faţă pe andrele mărimea 3.5. 
La 9 cm (28 rânduri) înălţime totală, se scade la fiecare extremitate, la 2 ochiuri de margine de 6 ori 1 
ochi tot la 4 rânduri. 
Se tricotează 5 rânduri cu cele 82 – 90 – 100 – 112 ochiuri rămase, apoi se înmulţeşte la fiecare 
extremitate, la 2 ochiuri de margine de 6 ori câte 1 ochi tot la 6 rânduri. 
Se continuă cu cele 94 – 102 – 112 – 124 ochiuri obţinute. 
Răscroiala mânecii: 
La 31 – 32 – 32 – 33 cm (90 – 92 – 92 – 96 rânduri) înălţime totală, se lasă în aşteptare la fiecare 
extremitate tot la 2 rânduri: 
S: de 13 ori 3 ochiuri, de 3 ori 2 ochiuri 
M: de 15 ori 3 ochiuri, de 2 ori 2 ochiuri 
L: de 18 ori 3 ochiuri 
XL: de 20 ori 3 ochiuri 
Se reiau toate ochiurile lăsate în aşteptare pe o andrea şi se scad. 
 
Bordura răscroiturii mânecii stângi şi bretelele din dreapta: 
Se montează 16 ochiuri pe anderea nr. 4.0. Se tricotează model torsadă A. 
La 24 – 26 – 28 – 30.5 cm (66 – 70 – 76 – 84 rânduri) înălţime totală se scad 2 ochiuri din partea 
stângă şi se continuă cu cele 14 ochiuri rămase până la 37 – 38 – 39 – 40 cm (100 – 102 – 106 – 
108 rânduri) după care se scad toate ochiurile. 
 
Bordura răscroiturii mânecii drepte şi bretelele din stânga: 
Se montează 19 ochiuri pe anderea nr. 4.0. Se tricotează 15 ochiuri model torsadă B şi 4 ochiuri 
model jerseu faţă fantezie. 
La 24 – 26 – 28 – 30.5 cm (68 – 74 – 78 – 86 rânduri) înălţime totală se scad 2 ochiuri din partea 
dreaptă şi se lasă în aşteptare 5 ochiuri din partea stângă, se continuă cu torsadă B pe cele 12 
ochiuri din partea dreaptă pâna la 37 – 38 – 39 – 40 cm (100 – 102 – 106 – 108 rânduri) şi se scad 
apoi toate ochiurile.. 
Se reiau cele 5 ochiuri lăsate în aşteptare în partea stângă şi se continuă cu model jerseu faţă 
fantezie, tricotând 2 ochiuri faţă înaintea fiecărei bule, până la 37 – 38 – 39 – 43 cm (100 – 102 – 106 
– 108 rânduri) apoi se scad toate ochiurile. 

 
 



      Finisarea: 
Se coase pe o distanţă de 24 – 26 – 28 – 30.5 cm bordurile răscroituriil mânecii începând cu mijlocul 
feţei. 
Se cos părţile laterale ale bluzei. 
Se cos bretelele de partea din spate, plasând torsada A la 9 – 10 – 11 – 12 cm de marginea dreaptă, 
torsada B la 6 – 7 – 8 – 9 cm de partea stângă, încrucişată cu torsada A, apoi partea tricotată jerseu 
faţă fantezie la 2 cm în dreapta faţă de torsada B, încrucişată cu torsada A. 
De-a lungul răscroiturii mânecii şi a bretelelor se croşetează 1 rând de bordură. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


