
 
Mărimea:  42 (46) 
Explicaţiile sunt date pentru două mărimi. Valorile dintre paranteze 
corespund taliei mai mari. Cand este specificată doar o singură valoare, 
ea corespunde ambelor mărimi.   
Material 70% lȃnă, 20% mătase şi 10% caşmir   - 50 gr/140 m 
Cantitatea: 500 gr (600 gr) 
Andrele: Mărimea 3.5, o andrea auxiliară (pentru torsade)  
Un ac pentru lȃnă 
Eşantion: Un careu de 10 cm*10 cm = 33 ochiuri şi 33 rânduri model 
fantezie 
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 1/1: andrele nr. 3.5  
Punct fantezie 1: andrele nr. 3.5, pe un număr de ochiuri multiplu de 10 
Rând 1 şi 3: (faţa lucrului): * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri faţă, 2 ochiuri dos*, se repetă de la * la * pe 
toate ochiurile 
Rând 2, 4 şi 6: * 2 ochiuri faţă, 6 ochiuri dos, 2 ochiuri faţă*, se repetă de la * la * pe toate ochiurile  
Rând 5: *2 ochi dos, 6 ochiuri trecute spre stȃnga( = se trec 3 ochiuri pe o andrea auxiliară ȋn faţa 
lucrurlui, se tricotează apoi următoarele 3 ochiuri pe faţă, apoi se tricotează pe faţă ochiurile de pe 
andreaua auxiliară), 2 ochiuri dos* se repetă de la * la * pe toate ochiurile  
Rând 5: 1 ochi dos, 12 ochiuri faţă, 3 ochiuri dos 
Se repetă rȃndurile 1 - 6 
 
Punct fantezie 2: andrele nr. 3.5, pe un număr de ochiuri multiplu de 20  
Rând 1: (faţa lucrului): *5 ochiuri trecute spre dreapta (= se trec 2 ochiuri pe o andrea auxiliară ȋn 
spatele lucrului, se tricotează apoi următoarele 3 ochiuri pe faţă, apoi se tricotează pe faţă ochiurile 
de pe andreaua auxiliară) 5 ochiuri trecute spre stânga (se alunecă 3 ochiuri pe o andrea auxiliară 
prin faţa lucrului, se tricotează următoarele 2 ochiuri pe faţă, apoi se tricotează pe faţă cele 3 ochiuri 
de pe andreaua auxiliară)* se repetă de la * la * pe toate ochiurile 
Rând 2 şi toate rândurile pare: se tricotează ochiurile cum se prezintă 
Rând 3: 3 ochiuri faţă * 4 ochiuri dos, 6 ochiuri trecute spre stȃnga *, se repetă de la * la * pȃnă la 
ultimele 7 ochiuri care se tricotează astfel: 4 ochiuri dos şi 1 ochi faţă 
Rând 5: * 5 ochiuri trecute spre stȃnga, 5 ochiuri trecute spre dreapta*, se repetă de la * la * pe toate 
ochiurile. 
Rând 7: * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri trecute spre stȃnga, 2 ochiuri dos*, se repetă de la * la * pe toate 
ochiurile 
Rând 9: * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri faţă, 2 ochiuri dos*, se repetă de la * la * pe toate ochiurile 
Rând 11: * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri faţă, 2 ochiuri dos*, se repetă de la * la * pe toate ochiurile 
Rând 13: * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri faţă, 4 ochiuri dos, 6 ochiuri trecute spre stȃnga, 2 ochiuri dos*, se 
repetă de la * la * pe toate ochiurile 
Rând 15: * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri faţă, 2 ochiuri dos*, se repetă de la * la * pe toate ochiurile 
Rând 17: * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri faţă, 2 ochiuri dos*, se repetă de la * la * pe toate ochiurile 
Rând 19: * 2 ochiuri dos, 6 ochiuri trecute spre stȃnga, 2 ochiuri dos*, se repetă de la * la * pe toate 
ochiurile 
Rând 20: se tricotează ochiurile cum se prezintă 



Realizare   
 
Spate: 
Se montează 140 (160) ochiuri pe andrele mărimea 3.5. Se tricotează 4 rânduri punct elastic 1/1, 
24(30) rȃnduri punct fantezie 1 după care se continuă cu punctul fantezie 2. La 31 (39) cm ȋnălţime 
totală se ȋncepe raglanul astfel: se scade cȃte 1 ochi la fiecare 2 rȃnduri de 15 (10) ori iar apoi la 
fiecare 4 rȃnduri de 5 (10) ori. La 15 (18) cm ȋnălţime de la ȋnceperea raglanului se scad toate cele 
100 (120) ochiuri rămase, o dată. 

  
Faţă: 
Se lucrează ca şi spatele. 
 
Mâneca: 
Se montează 100 (120) ochiuri pe andrele mărimea 3.5. Se tricotează 4 rânduri punct elastic 1/1, 
24(30) rȃnduri punct fantezie 1 după care se continuă cu punctul fantezie 2. La 37 (45) cm ȋnălţime 
totală se ȋncepe raglanul astfel: se scade cȃte 1 ochi pe fiecare parte la fiecare 2 rȃnduri de 15 (10) 
ori iar apoi la fiecare 4 rȃnduri de 5 (10) ori. La 15 (18) cm ȋnălţime de la ȋnceperea raglanului se 
scad toate 60 (80) ochiuri rămase, o dată 
 
Gulerul: 
Coaseţi mȃnecile de faţă şi de spate de-a lungul raglanului cu excepţia raglanului stȃnga spate. Luaţi 
pe andrelele mărimea 3.5 ochiuri după cum urmează:100 (120) ochiuri de-a lungul feţei, 60 (80) 
ochiuri de-a lungul mȃnecii stȃngi, 100 (120) ochiuri de-a lungul spatelui, 60 (80) ochiuri de-a lungul 
mȃnecii drepte. Se lucrează 40 rȃnduri punct fantezie 2, iar apoi 4 rȃnduri model elastic 1/1. Se scad 
apoi toate ochiurile. 

 
 

      Finisarea: 
Coaseţi raglanul care a rămas necusut, apoi părţile laterale iar la sfȃrşit mȃnecile. 
 
 

 
 

 



 
 


