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ADORABLE, GENTLEST-EVER 

FUN FUR YARN FOR BABIES



IDADE /TAMANHO 0-3 
meses

3-6 
meses

6-9 
meses

9-12 
meses

12-18
meses

1-2 
anos

Peito 42 cm 46 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm

Largura 48 cm 52 cm 55 cm 57 cm 60 cm 62

Altura total (aproximada) 25 cm 27 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36

Altura manga (ajustável) 16 cm 17 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm

CASACO DECOTE REDONDO
Lã*: Teddy ref. 8139
Cor 311 indicado com A

2 novelos 2 novelos 3 novelos 3 novelos 3 novelos 4 novelos

CASACO DECOTE REDONDO
Lã*: Woolly ref. 488
Cor 110  indicado com B

Restos para um cordão

CASACO COM CAPUZ
Lã *: Teddy ref. 8139
Cor 313 indicado com C

3 novelos 3 novelos 3 novelos 4 novelos 4 novelos 5 novelos

CASACO COM CAPUZ
Lã *: Woolly ref. 488
Cor 060 indicado com D

Restos para um cordão

Botões 2 2 2 2 2 2

Material adicional Agulha de lã DMC – ref.6135/5
Agulha auxiliar e marcadores de malhas (disponível na bolsa com acessórios de tricô U1886)   

* Número médio de novelos necessários ao usar a lã e a tensão indicadas.

AMOSTRA 
& AGULHAS

PONTOS 
UTILIZADOS

CASACOP
T

P. jersey: 
1ª carr.: todos os p. em meia
2ª carr.: todos os p. em liga
Rep. sempre estas 2 carrs.

5310

5,5 mm
Bambu 

U1754/55

Ponto jarreteira:
1ª carr. e seg.:
Trabalhe todos os p. em meia.

10 cm / 
16 pontos

Ponto jersey  
Agulhas 

n° 5,5 mm

10 cm / 
26 carreiras

4,5 mm
Bambu

U1754/45



ABREVIATURAS
cm  centímetros
mm  milímetros
aum  aumentar

dim  diminuir
p  ponto(s)
carr.(s)  carreira(s)
p. meia  ponto meia

p. liga  ponto liga
pjm.  ponto junto meia
pjl.  ponto junto liga
rep.  repetir 

CASACO DE DECOTE REDONDO
COSTAS

Com as agulhas de 4,5 mm e a cor A, monte 
38 [42:44:46:48:50] p. sem apertar.
1ª carr.: trabalhe em meia
A partir de agora chamaremos a esta carr. p. 
jarreteira.
Trabalhe mais 5 carrs. em p. jarreteira.
Mude para as agulhas de 5,5 mm e trabalhe 
da seguinte maneira:
1ª carr.: trabalhe em meia
2ª carr.: trabalhe em liga
A partir de agora chamaremos a estas duas 
carrs. p. jersey.
Trabalhe em p. jersey até que as costas meçam 
14 [16:18:20:21:22] cm. Termine com uma 
carr. pelo avesso.

Cavas
Remate 2 p. sem apertar no princípio das 2 
carrs. seguintes. Ficam 34 [38:40:42:44:46] p.
Trabalhe 3 [3:3:3:3:4] carrs., dim 1 p. em 
cada extremo em todas as carrs. Ficam 28 
[32:34:36:38:38] p.
Continue sem dar forma até que as cavas 
meçam 11 [11:12:12:13:14] cm. Termine com 
uma carr. pelo avesso.

Ombros
Remate 3 [4:4:4:4:4] p. sem apertar no 
princípio das 2 carrs. seguintes. Ficam  22 
[24:26:28:30:30] p.
Remate 4 p. sem apertar no princípio das 2 
carrs. seguintes. Ficam 14 [16:18:20:22:22] p. **
Remate os 14 [16:18:20:22:22] p. restantes 
sem apertar.

FRENTE ESQUERDA

Com as agulhas de 4,5 mm e a cor A, monte 
19 [21:22:23:24:25] p. sem apertar.
Trabalhe 6 carrs. em p. jarreteira.
Mude para as agulhas de 5,5 mm e trabalhe 
da seguinte maneira:
1ª carr.: trabalhe em meia
2ª carr.: 4 p. meia, trabalhe em liga até ao =nal.
Estas duas carrs. formam o p. jersey com 
remate de p. jarreteira. 
Trabalhe em p. jersey com remate de p. 
jarreteira da seguinte maneira:
Continue sem dar forma até que a frente 
esquerda meça 14 [16:18:20:21:22] cm. 
Termine com uma carr. pelo avesso.

Cava
Carr. seguinte: remate 2 p. sem apertar, 

trabalhe em meia até ao =nal. Ficam 17 
[19:20:21:22:23] p.
Carr. seguinte: padrão.
Trabalhe 3 [3:3:3:3:4] carrs., dim 1 p. na cava 
em todas as carrs. Ficam 14 [16:17:18:19:19] p. **
Continue sem dar forma até que a cava meça 
7 [7:7:7:8:9] cm. Termine com uma carr. pelo 
direito.

Decote
Carr. seguinte: remate 4 [4:5:6:7:7] p. sem 
apertar, trabalhe em liga até ao =nal. Ficam 
10 [12:12:12:12:12] p. 
Trabalhe 3 [2:2:2:2:2] carrs., dim 1 p. 
no decote em todas as carrs. Ficam 7 
[10:10:10:10:10] p.
Trabalhe 0 [3:3:3:3:3] carrs., dim 1 p. no 
decote na carr. seguinte e depois na 2ª carr. 
Ficam 7 [8:8:8:8:8] p.
Continue sem dar forma até que a cava meça 
11 [11:12:12:13:14] cm. Termine com uma 
carr. pelo avesso.

Ombro
Carr. seguinte: remate 3 [4:4:4:4:4] p. sem 
apertar, trabalhe em meia até ao =nal. Ficam 4 p.
Carr. seguinte: trabalhe em liga
Remate os 4 p. restantes sem apertar.

Marque o tamanho que quer trabalhar

É IMPRESCINDÍVEL TRABALHAR COM A TENSÃO INDICADA PARA OBTER UM ÓPTIMO RESULTADO.

Indicação dos tamanhos
As explicações são para o primeiro tamanho. Os números entre parêntesis referem-se aos tamanhos maiores. Quando apenas é indicado um 
núm ero, este refere-se a todos os tamanhos.

ESQUEMA

24 [26:27½:28½:30:31] cm 

25 [27:30:32:34:36] cm 

11 [11:12:12:13:14] cm 

14 [16:18:20:22:22] cm 

14 [14:14:15:15:16] cm 

16 [17:18:20:22:25] cm 

19 [20:21:22:23:24] cm 

12 [13:13,75:15:15,5] cm 

32 [32:33:33:35:35] cm 

16 [16:17:17:18:18] cm 

11 [11:11:11:11:11] cm 

11 [11:12:12:13:13] cm 

11 [11:11:11:11:11] cm 
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FRENTE DIREITA

Com as agulhas de 4,5 mm e a cor A, monte 
19 [21:22:23:24:25] p. sem apertar.
Trabalhe 6 carrs. em p. jarreteira.
Mude para as agulhas de 5,5 mm e trabalhe 
da seguinte maneira:
1ª carr.: trabalhe em meia
2ª carr.: trabalhe em liga até aos últimos 4 p., 
4 p. meia
Estas duas carrs. formam o remate de p. 
jarreteira e o p. jersey.
Trabalhe o remate de p. jarreteira e o p. jersey 
da seguinte maneira:
Continue sem dar forma até que a frente 
direita meça 14 [16:18:20:21:22] cm. Termine 
com uma carr. pelo direito.

Cava
Carr. seguinte: remate 2 p. sem apertar, 
trabalhe em padrão até ao 0nal. Ficam 17 
[19:20:21:22:23] p.
Trabalhe 3 [3:3:3:3:4] carrs., dim 1 p. na cava 
em todas as carrs. Ficam 14 [16:17:18:19:19] p. **
Continue sem dar forma até que a cava meça 
7 [7:7:7:8:9] cm.  Termine com uma carr. pelo 
avesso

Decote
Carr. seguinte: remate 4 [4:5:6:7:7] p. sem 
apertar, trabalhe em meia até ao 0nal. Ficam 
10 [12:12:12:12:12] p.
Carr. seguinte: trabalhe em liga
Trabalhe 3 [2:2:2:2:2] carrs., dim 1 p. 
no decote em todas as carrs. Ficam 7 
[10:10:10:10:10] p.
Trabalhe 0 [3:3:3:3:3] carrs., dim 1 p. no 
decote na carr. seguinte e depois na 2ª carr. 
Ficam 7 [8:8:8:8:8] p.
Continue sem dar forma até que a cava meça 
11 [11:12:12:13:14] cm. Termine com uma 
carr. pelo direito.

Ombro
Carr. seguinte: remate 3 [4:4:4:4:4] p. sem 
apertar, trabalhe em liga até ao 0nal. Ficam 4 p.
Carr. seguinte: trabalhe em meia
Remate os 4 p. restantes sem apertar.

MANGA (x2)

Com as agulhas de 4,5 mm e a cor A, monte 
22 [22:22:24:24:26] p. sem apertar.
Trabalhe 6 carrs. em p. jarreteira.
Mude para as agulhas de 5,5 mm e trabalhe 
da seguinte maneira:
Trabalhe em p. jersey, aum 1 p. em cada 
extremo na 5ª carr. e depois a cada 8 
[6:4:6:6:8] carrs. até aos 30 [28:26:32:36:32] p.

Para os tamanhos 3-6 meses, 6-9 meses, 
9-12 meses, 12-18 meses e 1-2 anos 
Aum 1 p. em cada extremo a cada [8:6:8:8:10] 
carrs. até aos [32:34:36:38:38] p.
Para todos os tamanhos
Continue sem dar forma até que a manga 
meça 16 [17:18:20:22:25] cm ou tenha o 

comprimento desejado. Termine com uma 
carr. pelo avesso.

Dar forma ao topo da manga
Remate 2 [2:2:3:3:3] p. sem apertar no 
princípio das 2 carrs. seguintes. Ficam 26 
[28:30:30:32:32] p.
Trabalhe 0 [0:0:2:0:2] carrs. sem dar forma.
Trabalhe 2 carrs., dim 1 p. em cada extremo 
em todas as carrs. Ficam 22 [24:26:26:28:28] p.
Trabalhe 10 [8:14:14:16:16] carrs,. dim 1 p. 
em cada extremo da carr. seguinte e a cada 2 
carrs. Ficam 12 [16:12:12:12:12] p.
Trabalhe 2 [4:2:2:2:2] carrs., dim 1 p. em cada 
extremo em todas as carrs. Ficam 8 p.
Remate 2 p. sem apertar no princípio das 2 
carrs. seguintes. Ficam 4 p.
Remate os 4 p. restantes sem apertar.

TIRA

Una as costuras dos ombros. A partir do 
direito, com as agulhas de 4,5 mm e a cor 
A, comece pelo decote direito. Recupere 
e trabalhe 11 [12:15:16:17:17] p. bem 
distribuídos, 14 [16:18:20:22:22] p. bem  
distribuídos pelo decote das costas e 11 
[12:15:16:17:17] p. bem distribuídos pelo 
decote esquerdo. Ficam 36 [40:48:52:56:56] p.
Trabalhe 3 carrs. em p. jarreteira.
Trabalhe em meia sem apertar.

CORDÃO

Com a cor B faça um cordão com 10 cm 
de comprimento, forme um 8 com ele e 
coloque-o em redor dos botões.

MONTAGEM E ACABAMENTOS

Dobre as mangas ao meio no sentido do 
comprimento e faça coincidir a dobra com as 
costuras dos ombros. Junte as costuras laterais 
e as mangas. Estique a peça à medida dada, 
tape-a com um pano humedecido e deixe 
secar. Siga as indicações da etiqueta para a 
lavagem e os cuidados a ter com a lã.

CASACO COM CAPUZ
COSTAS

Com a cor C trabalhe igual às costas do 
casaco de decote redondo.

FRENTE ESQUERDA

Com a cor C trabalhe igual à frente esquerda 
do casaco de decote redondo até **.
Continue sem dar forma até que a cava meça 
9 [9:9:9:10:11] cm. Termine com uma carr. 
pelo direito

Decote
Carr. seguinte: remate 5 [6:6:7:8:8] p. sem 
apertar, trabalhe em liga até ao 0nal. Ficam 9 
[10:11:11:11:11] p.
Trabalhe 2 [2:3:3:3:3] carrs., dim 1 p. no 

decote em todas as carrs. Ficam 7 [8:8:8:8:8] p.
Continue sem dar forma até que a cava meça 
11 [11:12:12:13:14] cm. Termine com uma 
carr. pelo avesso

Ombro
Carr. seguinte: remate 3 [4:4:4:4:4] p. sem 
apertar, trabalhe em meia até ao 0nal. Ficam 4 p.
Carr. seguinte: trabalhe em liga
Remate os 4 p. restantes sem apertar.

FRENTE DIREITA

Com a cor C trabalhe igual à frente direita do 
casaco de decote redondo até **
Continue sem dar forma até que a cava meça 
9 [9:9:9:10:11] cm. Termine com uma carr. 
pelo avesso

Decote
Carr. seguinte: remate 5 [6:6:7:8:8] p. sem 
apertar, trabalhe em meia até ao 0nal. Ficam 
9 [10:11:11:11:11] p.
Carr. seguinte: trabalhe em liga
Trabalhe 2 [2:3:3:3:3] carrs., dim 1 p. no 
decote em todas as carrs. Ficam 7 [8:8:8:8:8] p.
Continue sem dar forma até que a cava meça 
11 [11:12:12:13:14] cm. Termine com uma 
carr. pelo direito

Ombro
Carr. seguinte: remate 3 [4:4:4:4:4] p. sem 
apertar, trabalhe em liga até ao 0nal. Ficam 4 p.
Carr. seguinte: trabalhe em meia.
Remate os 4 p. restantes sem apertar.

MANGA (x2)

Com a cor C trabalhe igual às mangas do 
casaco de decote redondo.

CAPUZ

Com as agulhas de 4,5 mm e a cor C, monte 
17 [17:17:17:18:18] p. sem apertar; recupere 
e trabalhe 17 [17:19:19:20:20] p. dos 14 
[16:18:20:22:22] p. rematados no decote 
detrás e monte 17 [17:17:17:18:18] p. sem 
apertar. Ficam 51 [51:53:53:56:56] p.
Carr. seguinte: trabalhe em liga
Mude para as agulhas de 5,5 mm e trabalhe 
da seguinte maneira:
Trabalhe em p. jersey até que o capuz meça 16 
[16:17:17:18:18] cm. Termine com uma carr. 
pelo avesso

Dar forma à parte superior
Remate 17 [17:17:17:18:18] p. sem apertar, 
16 [16:18:18:19:19] p. meia, remate 17 
[17:17:17:18:18] p. sem apertar. Ficam 17 
[17:19:19:20:20] p. 
A partir do direito, junte 0o para trabalhar os 
17 [17:19:19:20:20] p. restantes e trabalhe em 
p. jersey até que o capuz meça 11 cm desde 
os p. rematados. Termine com uma carr. pelo 
avesso 
Remate sem apertar.



Una os lados aos 17 [17:17:17:18:18] p. 
rematados de cada lado.

REMATE DO CAPUZ

A partir do direito, com as agulhas de 
4,5 mm e a cor C, recupere e trabalhe 24 
[24:26:26:28:28] p. bem  distribuídos pelo 
remate direito do capuz, 17 [17:19:19:20:20] 
p. no lado rematado da parte superior 
do capuz e 24 [24:26:26:28:28] p. bem 
distribuídos pelo remate esquerdo do capuz. 
Ficam 65 [65:71:71:76:76] p.
Trabalhe 3 carrs. em p. jarreteira. 
Remate em meia sem apertar.

CORDÃO

Com a cor D faça um cordão com 10 cm 
de comprimento, forme um 8 com ele e 
coloque-o em redor dos botões.

MONTAGEM E ACABAMENTOS

Una as costuras dos ombros. Dobre as mangas 
ao meio no sentido do comprimento e faça 
coincidir as dobras com as costuras dos 
ombros. Cosa as mangas no lugar. Una as 
costuras laterais e das mangas. Cosa os botões. 
Coloque as pontas do capuz sobre a frente 
e cosa-as no lugar. Estique a peça à medida 
dada, tape-a com um pano humedecido e 
deixe secar. Siga as indicações da etiqueta para 
a lavagem e os cuidados a ter  com a lã.







stampato in francia 

impreso en francia 

impresso em frança

trovi altre idee e modelli in
encuentra más inspiración y diseños en
encontre mais inspiração e desenhos em

dmc.com  /  @dmc_embroidery  /  #dmcthreads

15708D/I22
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314

315

312

scegli il tuo colore preferito /elije tu color favorito
escolha a sua cor favorita
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