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Top Rendado Cancun 
Cancun Boxy Lace Top por Erin Kate Archer 

 
 

Este top com vários pontos diferentes, é       
tricotado em 2 retângulos simples, um      
rendado e outro em ponto mousse.  

Começa-se pela parte de baixo e unem-se       
os 2 quadrados nos lados e nos ombros        
para criar uma t-shirt larga.  

 
 

Materiais 
Agulhas 3 a 4,5 mm (fazer amostra para decidir) 
Cerca de 800 metros de fio (2 meadas de Pelagia e 4 meadas Mila da Borgo de Pazzi, 
tricotados com dois fios juntos)  
 
Tensão 
18 malhas = 10 cm em ponto meia  
(Nota: as medidas finais da peça serão maiores porque os pontos em renda têm uma 
tensão mais solta, por isso variar o tamanho da agulha, se achar necessário) 
 
Medidas finais aproximadas de cada quadrado (frente e costas da peças): 68cm x 40cm 
(nota: a altura final da peça pode ser aumentada, bastando para o efeito continuar a 
tricotar mais carreiras; para variar a largura da peça aumentar ou diminuir o tamanho da 
agulhas usada) 
 
Abreviaturas 
m malha(s) 
carr carreira(s) 
dir direito 
 
 
Explicações 
 
Frente: 
Montar 98 m. Passar sempre a 1.ª m de cada carr, para obter um rebordo mais perfeito 
Tricotar em ponto mousse até cerca de 3,8 cm de altura. Nota: Ponto mousse - tricotar 
liga do direito e avesso ou meia do direito e avesso 
 
* Tricotar o primeiro ponto rendado (que corresponde à letra A) seguindo o diagrama da 
foto seguinte, de baixo para cima, tricotar 4 carr em ponto mousse* 
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Repetir de * a * mudando apenas o ponto rendado e terminar, tricotando em ponto 
mousse durante 3,8 cm. 
 
Rematar e cerzir as pontas. 
 
 
Costas: 
Montar 98 m. Passar sempre a 1.ª m de cada carr, para obter um rebordo mais perfeito 
Tricotar em ponto mousse até cerca de 40cm de altura (fazer igual número de carreiras e 
altura da parte da frente). 
 
 

 
 Esquema dos pontos (tradução: começar e acabar com cerca de 3,8 cm de ponto 

mousse e intercalar 4 carr em ponto mousse entre os pontos rendados) 
 
 
Ponto Rendado A: «Eyelet Stitch» (múltiplo de 3 +2 m) 
carr 1: todas as m em meia 
carr 2: todas as m em liga 
carr 3: 2m meia *1 laçada, 2m meia juntas, 1m meia *, repetir de * a * até ao fim da carr 
carr 4: todas as m em liga 
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Ponto Rendado B: «Dropped Stitch» - [múltiplo de qualquer n.º de m + 2 m (para o                 
primeiro e último pontos)] 
carr 1: 1m meia, *1m meia com 3 laçadas *, repetir de * a * até ao fim da carr, 1m meia 
carr 2: 1m meia, * 1m meia, deixar cair da agulha as 3 laçadas *, repetir de * a * até à                      
última m, 1m meia 
Nota: as laçadas que se deixa “cair”  vão criar uma m alongada. 
 
Ponto Rendado C: «Netting Stitch» (múltiplo de 2) 
carr 1: 1m meia, *1 laçada, 2m meia juntas *, repetir de * a * até à última m, 1m meia 
Repetir esta carreira num total de 8 vezes 
 
Ponto Rendado D: «Solid Mesh Stitch» (múltiplo de 3 + 5 m) 
carr 1:  todas as m em meia 
carr 2 (e todas as carreiras pares): todas as m em liga 
carr 3:(dir da peça): 2m meia, *1 laçada, passar 1m como se fosse para a tricotar em                 
meia, 2m meias, passar a m que se deslizou por cima das 2m meia *, repetir de * a *, até                     
últimas 3m,  3m meia 
carr 4: todas as m em liga 
carr 5: (dir da peça): *1 laçada, deslizar 1m como se fosse para a tricotar em meia, 2m                  
meia, passar a m que se deslizou por cima das 2 m meia *, repetir de * a * até à última m,                       
1 m meia 
carr 6: todas as m em liga 
Repetir as carreiras 3 e 4 uma vez mais. 
 
Acabamento 
Coser os ombros e as laterais, de acordo com o esquema seguinte (assinalado a              
tracejado) ou como desejar e se sentir confortável.  
 
Coser os ombros: 24 cm (9.5”)  de cada lado a partir dos rebordos dos retângulos. 
Coser as laterais:  15 cm (6”)  a partir da orla de baixo dos retângulos. 
 
 

traduzido e adaptado para português a partir de: cancun boxy lace © erin kate archer – all rights reserved  
3 de 4  



 

 

www.companhiadasagulhas.pt 
@companhiadasagulhas 

 
#KALcancun 

Top Rendado Cancun 
Cancun Boxy Lace Top por Erin Kate Archer 

 

 
 

 
 

www.companhiadasagulhas.pt 
@companhiadasagulhas 

#eucrioeufaçoeuuso 
 

 

traduzido e adaptado para português a partir de: cancun boxy lace © erin kate archer – all rights reserved  
4 de 4  


