Poncho Curto Forest
Forest Short Women’s Poncho
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Poncho Curto Forest
Forest Short Women’s Poncho
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MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

800g de fio Rosários 4 Forest cor 04 print rosa (100% Lã).

Tricot n.º 8.

Liga; meia; bago de arroz; espinha de bacalhau; ponto de trança
candelabro; torcido gigante.

EXECUÇÃO

Seguir os pontos indicados tricotando o tamanho desejado ou seguindo
o tamanho no desenho técnico.

Malha Bago de Arroz Variante (Múltiplos de 2 malhas):
1.ª carreira: *1 meia, 1 liga; rep. desde * até ao final.
2.ª carreira: tricotar todas as malhas em liga.
Repetir as carreiras 1-2 até atingir o comprimento desejado.
Espinha de bacalhau (amostra montar 24 malhas):
1.ª carreira: todas em liga.
2.ª carreira: para iniciar a ourela não tece a 1.ª malha – passa-a logo
para agulha direita e então tece 4 em liga. *Destas 4 malhas tecidas
retiro as 2 últimas para a AE, passo o fio para trás da AE e deslizo as
2 malhas de volta para a AD e o fio passa novamente para a frente
do trabalho); 2 ligas*. Repete de* a *.Termina a carreira com 5 malhas
de liga (ourela).
3.ª carreira: para iniciar a ourela não tece a 1.ª malha – passa-a logo
para agulha direita e então tece 4 em liga. Tricotar * 2 meia, 2 liga*.
Repete de* a *. Termina a carreira com 5 malhas de liga (ourela).
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Ponto de trança candelabro:
1.ª carreira - * 3 malhas liga, 8 malhas meia*, 3 ligas.
2.ª, 3.ª e 4.ª carreiras - Tricotar como se apresentam.
5.ª carreira- * 3 malhas liga, passar 2 malhas para a ag. auxiliar e colocar
atrás, 2 meias, passar para a ag. esquerda e tricotar em meia as malhas
da ag. auxiliar, passar 2 malhas para a ag. auxiliar e colocar à frente
do trabalho, 2 meias, passar para a ag. esquerda e tricotar em meia
as malhas da ag. auxiliar.
Torcido gigante (montagem de 18 malhas):
Abreviatura:
Ag. aux. 12 atrás = passar as 6 próximas malhas p ag. aux. e guardar atrás
do trabalho, tricotar em meia as seguintes 6 malhas da ag. esquerda,
a seguir tricotar em meia as malhas da ag. aux.
Ag. aux. 12 frente = passar as 6 próximas malhas p ag. aux. e guardar
à frente do trabalho, tricotar em meia as seguintes 6 malhas da ag.
esquerda, a seguir tricotar em meia as malhas da ag. aux.
1.ª carreira (direito): 18m.
2.ª carreira: 18l.
3.ª carreira: 6m, ag. aux 12 frente.
4.ª carreira: 18l.
5.ª – 10.ª carreiras: rep a 1.ª e 2.ª cars x 3.
11.ª carreira: ag. aux. 12 atrás, 6m.
12.ª carreira: 18l.
13.ª – 16.ª carreiras: rep a 1.ª e 2.ª cars x 2.
Rep as 16 carreiras.

800g of Rosários 4 Forest yarn colour 04 print pink (100% Wool).

# 8 knitting needles.

Purl; knit; seed st; rib st; horse shoe cable st; Giant Braid Cable.

EXECUTION

Follow patterns for each stitch and apply to desired size or reproduce
the size on chart.
Seed Stitch Variation (Multiple of 2 stitches):
Row 1: *knit 1, purl 1; rep from * to end.
Row 2: purl all stitches.
Repeat rows 1-2 until you have reached your desired length.
Rib pattern (cast on 24 sts for sample):
1st r: purl.
2nd r: sl1(selvedge st). Purl 4. *Sl last 2 purl sts from RN back to LN,
wyib sl these 2 sts back again onto RN and wyif purl 2*. Rep from *to
*. Complete r with 5 p.
3rd r: sl1(selvedge st). Purl 4. Knit: *k2, p2*. Rep from * to *. Complete
r with 5 p.
Horse shoe cable stitch pattern:
1st r - (Right side)* 3 purl sts, 8 knit sts*, 3 purl sts.
2nd, 3rd and 4th rs - * knit sts, 8 purl sts*, 3 knit sts.
5th r - * 3 purl sts, slip 2 sts to aux. needle and hold in back, 2 knit sts,
slip to left side needle and knit st all sts on aux. needle, slip 2 sts to aux.
needle and hold in front, 2 knit sts, slip to left side needle and knit st
remaining sts on aux. needle.
Giant Braid Cable pattern (Panel of 18 sts):
Abbreviation:
C12B = Slip next 6 sts onto cable needle and hold at back of work, knit
next 6 sts from left-hand needle, then knit sts from cable needle.
C12F = Slip next 6 sts onto cable needle and hold at front of work, knit
next 6 sts from left-hand needle, then knit sts from cable needle.
1st r (right side): K18.
2nd r: P18.
3rd r: K6, C12F.
4th r: P18.
5th to 10th rs: Rep 1st and 2nd rows 3 times.
11th r: C12B, k6.
12th r: P18.
13th to 16th rs: Rep 1st and 2nd rows twice.
Rep these 16 rows.

FOREST
(100% Lã)

Agora que o tempo está mais triste, não há melhor maneira de
iluminar um dia de inverno sombrio do que com confortáveis
malhas néon! Forest é uma das grandes novidades - um fio 100%
lã de origem natural que faz toda a diferença com esta paleta de
prints fluorescentes! Deixe-se seduzir pela tendência de inspiração
para esta nova estação.
Now that the weather has dulled, what better way to brighten up a
gloomy winter’s day than with some snuggly neon knitwear! Forest is
one of the novelty yarns - a 100% natural wool which makes all the
difference with this fluorescent prints!

Cor/Colour 04

Cor/Colour 07

Gola Cordatta Verde “Escamas”
Cordatta Women’s Green Cowl “Crocodile Stitch”
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Gola Cordatta Verde “Escamas”
Cordatta Women’s Green Cowl “Crocodile Stitch”
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EXECUÇÃO

EXECUTION

180g de fio Rosários 4 Cordatta cor 48 verde (55% Lã; 45% Acrílico).

Crochet n.º 6.

Múltiplos de 6 + 4.

1.ª carreira: fazer 1 pa no 4.º pc, *1pc, deixar espaço de 2 c, 1pa, 1pc,
deixar espaço de 2 c, 2pc*.

2.ª carreira: 5pa à volta do 1.º pa anterior (fazer metade da escama).
Depois, 1pc, 5pa à volta do 2.º pa anterior (termina 1.ª escama). Virar
a malha do avesso e fazer um pb no próximo pa.
3.ª carreira: Virar a malha do lado direito e terminar as restantes
escamas repetindo a 2.ª carreira: *5pa à volta do último pa, 1pc,
5pa à volta do último pa, virar a malha do avesso, fazer um pb no
próximo pa, virar a malha do lado direito* repete sempre até ao fim
da carreira. Ao terminar a 2.ª e última metade da escama, fazer
apenas 4pa (em vez de 5) à volta do último pa. Faz antes, 3pc e
fecha matando com 1pbx no centro desta escama.
Termina a 1.ª carreira de escamas.

4.ª carreira: 4pc, *2 pa no espaço entre 2 escamas (ou seja, no
pbx da carreira anterior do lado do avesso), 1pc, pa no centro da
escama, 1pc* até ao fim da carreira, terminando com 1 pa no centro
da última escama. Passe o 1.º pa, 5pa à volta do último pa, 1 pc,
5pa à volta do último pa. Virar a malha, pbx no próximo pa. No final
da carreira vire o trabalho do avesso, fazer 1 pbx dentro do 3.º pc do
início do 4.º pc, depois vire para o lado direito.
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5.ª carreira: fazer 3 pc, pa no mesmo espaço, *1pc, pa no centro da
escama, 1 pc, 2 pa no próximo espaço entre 2 escamas* até ao fim
da carreira. Ao terminar a carreira, fazer os últimos 2 pa dentro da
última escama.
Repetir as carreiras 2-5 até tamanho pretendido.

180g of Rosários 4 Cordatta yarn colour 48 green (55% Wool; 45% Acrylic).

# 6 Crochet hook.

Crocodile stitch.

Crocodile stitch crochet pattern:
Multiple of 6 plus 4.
Row 1: dc in 4th ch from hook, *ch 1, skip 2 ch, dc in next ch, ch 1, skip
2 ch, 2 dc in next ch* across.
Row 2: 5 dc around 1st dc-post (half the scale is made). Then ch 1, 5 dc
around 2nd dc-post (first scale is made). Turn your work to the wrong
side and make sc into next dc.
Row 3: Turn the work back to the right side, and finish the rest of scales
in similar manner:
* 5 dc around next dc-post, ch 1, 5 dc around next dc-post, turn your
work to the wrong side, sc in next dc, turn work to the right side*
across. In the end of the row, in the second half of the last scale, make
only 4 dc (instead of 5) around the last dc-post. Then make ch 3 and sl
st into the middle of the scale. This is your 1st r of scales.
Row 4: Ch 4, *2 dc in next space between 2 scales (that’s a sc that we
made on the wrong side in the previous row), ch 1, dc in middle of scale,
ch 1* across, ending with dc in middle of last scale. Skip 1st dc, 5 dc
around next dc-post, ch 1, 5 dc around next dc-post. Turn the work, sc
in next dc. At the end of the row, turn the work to wrong side, make sc
into 3rd ch of beginning ch-4, then turn back to right side.
Row 5: ch 3, dc in same space, *ch 1, dc in middle of scale, ch 1, 2 dc
in next space between 2 scales* across. At the end of row, make the
last 2 dc into the end of the last scale.
Repeat Rows 2 – 5 to desired size.

CORDATTA

(55% Lã; 45% Acrílico)

Ilumine o inverno com néon! Envolvermo-nos num agasalho XXL
quente nunca soube tão bem! Malhas tricotadas com torcidos
transversais para um look descontraído e confortável.
Brighten up winter with a neon! Wrapping up warm in a XXL has never
looked so good! Knit oblique cables for a relaxed and cosy look.

Cor/Colour 48
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Cor/Colour 62

