Call it spring by DROPS Design
Top tricotat în punct de jerseu cu dantelă și gât rotund cu DROPS
Muskat. Mărimi: S – XXL
Mărimi: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Materiale:
DROPS MUSKAT de la Garnstudio
350-400-450-500-550-600 g culoare nr 40, coral
Andrele circulare DROPS (40, 60 și 80 cm) de 4 mm – sau mărimea
necesară pentru a obține o mostră de 21 oc x 28 r în jerseu = 10 x 10 cm.

Prescurtări
F – ochi lucrat pe față
D – ochi lucrat pe dos
FL – fața lucrului
DL – dosul lucrului
F 2 împ – tricotați pe față 2 ochiuri împreună
J - jeteu
PUNCT LENEȘ: (lucrat înainte și înapoi)
F toate rândurile. 1 creastă = 2 rânduri F
PUNCT LENEȘ: (lucrat circular)
1 creastă = 2 cercuri * F 1 cerc și D 1 cerc *, rep *-*.
MODEL:
Vedeți diagramele A.1 până la A.4. Diagramele ilustrează toate rândurile pe FL.
SFAT PENTRU SCĂDERI
Înainte de marker: Tricotați până când mai rămân 2 ochiuri până la marker: F2împ
După marker: Alunecați un ochi de pe andreaua stângă pe andreaua dreaptă ca și cum l-ați tricota pe
față, F 1, treceți ochiul alunecat peste acest ochi. Ați scăzut 1 ochi.
SFAT PENTRU CREȘTERI
Creșteți 1 ochi astfel: 1 J, rândul următor F J răsucit (lucrați pe față jeteul răsucit pentru a evita găurile).
Sfat Atelierul Domniței: Pentru a evita mai eficient găurile lucrați 2 ochiuri în același ochi, o dată

în bucla din față, o dată în bucla din spate.
TOP
Tricotat circular pe andrele circulare.
Montați 210-224-238-266-294-322 oc pe andrele circulare de 4 mm cu Muskat. Lucrați 2 creste în
PUNCT LENEȘ circular – vedeți explicația mai sus. Apoi lucrați MODELUL A.1 (= 14 oc pe primul
rând). Începutul rândului este la mijlocul spatelui = 180-192-204-228-252-276 oc.
NU UITAȚI TENSIUNEA DE LUCRU!
După ce ați lucrat întregul model A. 1 vertical, inserați un marker de fiecare parte după cm urmează:
Lucrați primele 45-48-51-57-63-69 oc, inserați un marker, lucrați următoarele 90-96-102-114-126-138
oc, inserați un marker și lucrați ultimele 45-48-51-57-63-69 oc de pe rând.
Apoi continuați în punct de jerseu. Când piesa măsoară 7 cm, scădeți 1 oc de fiecare parte a fiecărui
marker – CITIȚI SFATUL PENTRU SCĂDERI. Repetați scăderea la fiecare 2-2½-4-2½-2-2½ cm de
încă 6-5-3-5-5-5 ori = 152-168-188-204-228-252 oc.
Când piesa măsoară 24 cm, creșteți 1 oc de fiecare parte a fiecărui marker – CITIȚI SFATUL PENTRU
CREȘTERI. Repetați creșterea la fiecare 1-1-1½-2-2-2 cm de încă 7-6-5-4-6-6 ori = 184-196-212-224256-280 oc. Când piesa măsoară 35-37-38-40-41-43 cm, încheiați oc pentru răscroiala mânecilor după
cum urmează pe rândul următor: Lucrați primele 42-45-49-51-59-65 oc, încheiați următoarele 8-8-810-10-10 oc pentru mânecă, lucrați următoarele 84-90-98-102-118-130 oc, încheiați următoarele 8-8-810-10-10 oc pentru mânecă, lucrați ultimele 42-45-49-51-59-65 oc = 168-180-196-204-236-260 oc.
Puneți piesa deoparte și tricotați mânecuțele.
MÂNECUȚĂ:
Lucrată înainte și înapoi pe andrele circulare.
Montați 62-64-65-71-72-76 oc pe andrele circulare de 4 mm cu Muskat. F 3 rânduri înainte și înapoi
(primul rând = DL) Lucrați următorul rând după cum urmează: Încheiați primele 4-4-4-5-5-5 oc, F
următoarele 54-56-57-61-64-66 oc și ÎN ACELAȘI TIMP creșteți 6-6-5-5-4-4 oc în mod egal, încheiați
ultimele 4-4-4-5-5-5 sts, tăiați firul = 60-62-62-66-66-70 oc. Puneți piesa deoparte și mai tricotați o
mânecuță.
GÂT:
Alunecați mânecuțele pe aceleași andrele circulare cu restul piesei, chiar acolo unde au fost încheiate
ochiurile pentru răscroiala mânecilor = 288-304-320-336-368-400 oc. Apoi tricotați și scădeți după
modelul A.2 (= 18-19-20-21-23-25 repetiții). NOTĂ: Urmăriți săgeata din diagramele A.2 și A.3 pentru
mărimea dorită. După ce lucrați A.2 vertical, continuați cu A.3. După ce lucrați A.3 continuați cu A.4.
Acum sunt 108-114-120-126-138-150 oc pe rând. Tricotați 1 creastă PUNCT LENEȘ și ÎN ACELAȘI
TIMP scădeți 6-4-2-0-4-8 oc în mod egal = 102-110-118-126-134-142 oc. Mai lucrați o creastă și apoi
încheiați lucrul lejer.

= F
Alunec 1 oc pe F, F 2 împ, treceți oc

= alunecat peste
= 1 J între 2 oc

Alunec 1 oc pe F, F 1, treceți oc

= alunecat peste
= F 2 împ

Rândul începe aici pentru diferite

= mărimi

