Mărimea: S/M şi L/XL
Material: Fir tip bumbac mercerizat; 50 gr/200 ml
Cantitatea: 200 - 200 gr
Andrele: Mărimea 3.0
Eşantion: Un careu de 10 cm*10 cm = 32 ochiuri şi 33 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 de lucru:
Model punct leneş: toate rândurile se tricotează pe faţă
Model ajurat ( pe un număr de ochiuri divizibil cu 27+5):
Rând 1 (faţa lucrului), rând 3 şi rând 5: 3 ochiuri faţă, * 1 jeteu, 2 ochiuri faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri faţă, 1
jeteu, 3 ochiuri faţă, de 6 ori 2 ochiuri împreună pe faţă, 3 ochiuri faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri faţă, 1 jeteu, 2
ochiuri faţă1 jeteu, 1 ochi faţă * , se repetă de la * la * se termină cu 3 ochiuri faţă în loc de 1 ochi faţă
Rând 2, rând 4, rând 6 – toate ochiurile se tricotează pe dos
Model fantezie
Se tricotează 4 rânduri model punct leneş şi 6 rânduri model ajurat. Se repetă aceste 10 rânduri

Realizare
Spate:
Se montează 140 - 167 ochiuri pe andrele nr. 3.0 şi se tricotează modelul fantezie.
Răscroitura mânecii
La 30 – 34 cm (100 – 112 rânduri) înălţime totală, se scad de la fiecare margine tot la 2 rânduri 1 dată 4
ochiuri, de 2 ori 3 ochiuri, de 5 ori 2 ochiuri şi de 7 ori 1 ochi (atenţie: fiecare jeteu din model e
compensat de 2 ochiuri împreună pe faţă).
Se continuă cu cele 86 – 113 ochiuri rămase
Răscroitura gâtului
La 46 – 52 cm (152 – 172 rânduri) înălţime totală se lasă în aşteptare cele 26 – 33 ochiuri centrale. Se
continuă cu fiecare parte separat lăsând în aşteptare tot la 2 rânduri ochiurile de la marginea dinspre gât
astfel: 1 dată 5 ochiuri, de 2 ori 3 ochiuri.
Răscroitura umerilor
La 48 – 54 cm ( 160 – 180 rânduri) înălţime totală se scad cele 19 – 29 ochiuri rămase.

Faţa:
Se lucrează ca şi spatele.
Răscroitura mânecii
Se lucrează ca şi la spate.
Răscroitura gâtului
La 43 – 49 cm (142 – 162 rânduri) înălţime totală se lasă în aşteptare cele 12 – 19 ochiuri centrale. Se
continuă cu fiecare parte separat lăsând în aşteptare tot la 2 rânduri ochiurile de la marginea dinspre gât
astfel: 1 dată 5 ochiuri, 1 dată 4 ochiuri , 1 dată 3 ochiuri, 1 dată 2 ochiuri apoi se scad de 4 ori câte 1
ochi.
Răscroitura umerilor
Se lucrează ca şi la spate.

Finisarea:
Se fac cusăturile la 1 umăr.
Pe o andrea se alunecă ochiurile lăsate în aşteptare şi în acelaşi timp de fiecare parte a răscroiturii
gâtului feţei ridicaţi câte 8 ochiuri de-a lungul părţii în care s-au scăzut ochiurile. Se vor obţine 104 – 118
ochiuri. Se vor tricota 5 rânduri de model punct leneş, apoi se scad toate ochiurile pe dosul lucrului.
Se fac cusăturile .
Se vor tricota câte 5 rânduri de model punct leneş pentru fiecare răscroitură a mânecii.

Legenda
- 1 ochi fata

- jeteu

- 2 ochiuri impreuna pe fata

