Gola Möbius

Beatriz Medina

Fio: Rainbow; agulhas: circulares - 9 mm, 1 metro de comprimento.
Como fazer a montagem Möbius:
Fazer uma laçada no
fio, enfiar na agulha.
Dispor a agulha da
forma mostrada no
desenho.

Veja bem como
fica o ponto. Em
seguida, para
montar o segundo
ponto, basta
passar a agulha
por trás do fio,
envolvendo-o,
como está no
desenho.

Veja como os pontos vão ficando na
agulha. Os que estão na agulha estão
todos arrumadinhos, com o fio sempre
no mesmo sentido. Já as voltas no nylon
ficam desencontradas, umas pela frente,
outras por trás do nylon. Observe o
desenho e compare com o que você está
fazendo.

Para montar o primeiro
ponto, enfie a agulha por
debaixo do nylon e “pesque”
o fio de cima para baixo.

Para fazer o terceiro ponto,
a manobra é igual à do
primeiro ponto: enfie a ponta
da agulha por baixo do nylon
e pesque novamente o fio,
de cima para baixo.
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Ponha um marcador na agulha direita e comece a
tricotar.
Você vai observar que cada carreira tem duas
voltas. No final da primeira volta, o marcador estará
no nylon, exatamente abaixo de onde você está. No
final da segunda volta, que é o final da carreira,
você encontrará o marcador na agulha esquerda e
o passará para a agulha direita.

Depois de montar o número necessário de pontos,
arrume-os na agulha. Observe que as voltas de fio
que estavam no nylon se transformaram nos pontos
da agulha esquerda; o primeiro ponto da agulha
esquerda é a laçada que você fez lá no início.

Agora, as informações da golinha.
Monte 48 pontos (ou seja, ficam 48 pontos na agulha
e 48 voltas no nylon).
1ª a 4ª carreiras: *3 m, 3 t*. Repita de * a * até
encontrar o marcador.
5ª a 8ª carreiras: *3 t, 3 m*. Repita de * a * até
encontrar o marcador.
Repita mais uma vez da 1ª à 4ª carreiras.
Você pode arrematar normalmente ou fazer o
arremate em i-cord, que é bonito e dá um ótimo
acabamento.

Como os pontos da agulha esquerda estão
alternadamente torcidos, é preciso atenção na
primeira volta da primeira carreira; faça os pontos
de modo a destorcer os que estiverem torcidos.
Isso só será necessário nessa primeira volta da
primeira carreira; na segunda volta da primeira
carreira os pontos já estarão arrumadinhos na
agulha do jeito certo.

Para fazer o arremate em i-cord, no final da 12ª
carreira tire o marcador. Monte dois pontos novos:
enfie a agulha direita entre o primeiro e o segundo
pontos da agulha esquerda, faça 1 meia, ponha-o na
agulha esquerda; enfie de novo a agulha entre este
ponto novo e o ponto ao lado, faça 1 meia, ponha-o
na agulha esquerda.
Agora, faça 3 m. Devolva 3 pontos para a agulha
esquerda e comece o arremate: *2 m, 1 mate.
Devolva 3 pontos para a agulha esquerda.* Repita de
* a * até terminarem os pontos. Corte o fio com uma
boa folga e, com uma agulha de tapeçaria, costure
em ponto malha os 3 pontos vivos aos 3 pontos
iniciais do i-cord. Arremate bem os fios de forma
invisível (passá-los em ponto malha por dentro do
tecido é um bom modo de fazer isso) e pronto. Eis a
sua gola Möbius.

Há um bom vídeo da montagem Möbius (em inglês, feito pela designer Cat Bordhi) no seguinte endereço:
http://www.youtube.com/watch?hl=pt&v=LVnTda7F2V4

