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O Cardigan  du Matin é amplo e envelopante. Ideal para começar bem suas 
manhãs. É um projet que pode te ajudar a trabalhar a auto-estima e a 
motivação. Como? Com afirmações, orações ou frases meditativas. Muito 
melhor do que contar repetitivamente. 

Como o ponto em alto-relevo usa 3 pontos em corrente que sobem como uma 
pequena escada, pode-se afirmar uma meta que se quer atingir, e entre 
esses pontos que formam bolinhas, há 3 pontos palito durante os quais 
pode-se afirmar uma ação ou uma qualidade que nos levará à alcançar este 
objetivo.  O resultado é um cardigan que nos ajudará a manter o foco e a 
motivação da manhã até a noite! 

Cardigan du Matin 
Em crochê tunisiano 
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Cardigan du Matin 

Informações 

Em crochê tunisiano cada carreira é 
trabalhada em inda/vinda. 4 carreiras são 
feitas com 4 idas e vindas. O primeiro 
ponto da ida não é trabalhado porque já há 
uma alcinha na agulha. O último ponto da 
ida é sempre trabalhado em ponto palito. 

O cardigan é feito a partir de um grande 
retângulo que será dobrado ao meio na 
horizontal. Faz-se uma costura lateral 
deixando um espaço para passar os braços. 
Caso você não queira que ele seja oversize, 
faça uma correntinha com 4 ou 8 pontos 
corrente a menos no início do trabalho. 

Em caso de dúvidas ver o tutorial em vídeo 
no canal Youtube: Accrochez vos Aiguilles: 
c’est parti! (Francês ou Inglês) 

Tamanhos: 

XS , S, M, L, XL.  Para escolher 
seu tamanho, medir seu busto: 
85cm = XS,  90cm = S, 100cm = M, 
110cm = L, 120cm = XL 

Matériel 

- 3 (3, 4, 4, 5) pelotes de Katia 
Azteca Fine ( 100g / 270m), ou 
Katia Aztca Fine Lux, ou outro fio 
que peça agulhas de tricô de 4mm. 

- Agulha para Crochê Tunisiano 6 
mm ou o que dará uma boa 
amostra. A agulha de crochê 
tunisiano deve ser 2mm mais 
grossa do que o sugerido pelo 
fabricante para o tricô. 

- Uma agulha de crochê de 6,5mm 
para a correntinha do começo e 
para o acabamento final. 

Sua agulha de crochê tunisiano 
deve ser longa o suficiente para 
acomodar todos os pontos. (No 
mínimo 35 cm) 

Amostra 

14ptos x 13 carreiras (=quadrado 
de 10cm2) 

Dimensões (altura total x largura 
total): 

XS:  95,5 x 55 cm 
S:  102 x 60 cm 
M:  111 x 65 cm 
L:  119 x 65cm 
XL: 128 x 70 cm

Abreviações  

pt = ponto 
carr = carreira (s) 
PTP= ponto (s) palito. 
PTT= ponto (s) tricô. 
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Com a agulha de crochê mais grossa, fazer uma correntinha de 135pts, (143pts, 
155pts, 167pts, 179pts ) de acordo com o tamanho escolhido. 

1ª Carr. - Ida: Com a agulha de crochê tunisiano menor (6mm) e começando no 
Segundo ponto à partir da agulha (a alcinha presa na agulha não conta), insira a 
agulha na parte de trás do ponto corrente, e fazer um PTT em cada um dos pontos 
da correntinha, salvo no último. No último pto da correntinha fazer um PTP. 
Trabalhar a vinda normalmente. 

2ª, 3ª e 4ª Carr.: Ida: Trabalhar em PTT ( o último ponto é sempre trabalhada em 
PTP) e fazer a vinda normalmente.  

 5ª e 6ª Carr. - Ida: 3 PTT e depois trabalhar PTP até quando sobrarem apenas 4 
ptos da carreira de baixo. Fazer 3 PTT e 1 PTP. Fazer a vinda normalmente. 

7ª Carreira - 3 PTT, 3 PTP, [1 pto texturizado, 3 PTP］. Repetir a parte entre [ ] . 
Quando faltarem apenas 4ptos para o final da ida fazer 3 PTT e 1 PTP. Fazer a 
vinda normalmente. 

Ponto Texturizado (bolinhas) 

Para fazer as bolinhas, faça um PTP e em seguida (sobre este PTP) faça três 
correntinhas. É tudo!   Alguma dúvida? Veja o tutorial no meu canal Youtube: 
Accrochez vos Aiguilles: c’est parti! 

8ª e 9ª  Carr. - Ida: 3  PTT e depois trabalhar PTP até quando sobrarem apenas 4 
ptos da carreira de baixo. Fazer 3 PTT e 1 PTP. Fazer a vinda normalmente. 

10ª Carr. -  3  PTT, 1  PTP, 1 pto texturizado,  [3 PTP, 1 pto texturizado］. Repetir 
esta parte entre [ ] Quando faltarem apenas 5 ptos para terminar a ida, fazer 1 
PTP, 3 PTT e terminar com o ponto final em PTP.  Fazer a volta normalmente.  
Perceba que as bolinhas desta carreira são decaladas com relação às da 7ª 
carreira. 
Prosseguir repetindo as carreiras 5 a 10 até que o seu trabalho meça cerca de 50 
(55, 60, 65) cm. Repetir a 5ª e a 6ª carr. uma vez e termine com 3 carr de PTT. 
Faça o acabamento em PTT. (Dúvidas? Veja o vídeo.) 



4

Transforme o seu retângulo em cardigan 

Dobre o seu retângulo na horizontal, lado direito  do tecido contra lado direito. 
Para delimitar as mangas, coloque um marcador de cada lado a 15 (16,5/ 18/ 18) 
cm a partir da dobra..  

Costure (ou faça pontos baixos) os lados começando pelas pontas até o marcador. 
(Não costure o espaço entre a dobra e o marcador!) Prove. Arremate. 

Esconda bem os fios com uma agulha especial para arremate de crochê/tricô, vire 
seu cardigan pelo lado direito, prove de novo e orgulhe-se do seu trabalho!. Eu 
espero que ele tenha lhe proporcionado bons momentos de reflexão e que ele 
proporcione ótimos inícios de dia!  
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