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Camisola Sensia e Merino Land
Sensia and Merino Land Sweater
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Camisola Sensia e Merino Land
Sensia and Merino Land Sweater
30cm

Outono . Inverno
Autumn . Winter

costas/back

70cm

frente/front

65cm

75cm

FIO

YARN

1 novelo Sensia Rosários 4 cor 8 (50g/475m).

1 ball of Sensia Rosários 4 colour 8 (50g/475m).

AGULHAS

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

Liga pelo avesso

Purl on wrong side

2.ª Carr: todas as malhas em meia.

2nd row: knit all sts.

Rosinhas de Portugal

Rosebud

2.ª Carr: 1 meia, * fazer 3 malhas numa só (1 meia, 1 liga, 1 meia), 3
malhas juntas em liga*, repetir as instruções entre os ** até à última
malha, 1 meia.

2nd row: K1, *3 sts in one (K1, P1, K1), P3tog*; rep instr. from ** till
last st, K1.

5 novelos Merino Land Rosários 4 cor 27 (50g/220m).

Agulha de tricot n.º 4.

1.ª Carr: todas as malhas em liga.

1.ª Carr: todas as malhas em liga.

3.ª Carr: todas as malhas em liga.

4.ª Carr: 1 meia, * 3 malhas juntas em liga, fazer 3 malhas numa só
(1 meia, 1 liga, 1 meia)* repetir as instruções entre os ** até à última
malha, 1 meia.

Knitting needles size 4mm.

1st row: purl all sts.

1st row: purl all sts.

3rd row: purl all sts.

4th row: K1, *P3tog, 3 sts in one (K1, P1, K1)*; rep instr. from ** till
last st, K1.

SIZE

TAMANHO

One size.

Tamanho único.

INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES

BACK

COSTAS

Com o fio Merino Land montar 160 malhas e tricotar 10cm de
canelado 3 por 3 (3 meia, 3 liga).
Mudar de ponto para liga do avesso e continuar as costas
medirem 70cm desde o início. Rematar todas as malhas.
Frente direita
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5 balls of Merino Land Rosários 4 colour 27 (50g/220m).

Com o fio Merino Land montar 80 malhas e tricotar 6cm de
canelado.
Mudar de ponto para liga do avesso e continuar até a frente
medir 35cm acabando com uma fila do avesso.
Decote

Tricotar 2 malhas juntas em liga no início da carreira e nas
próximas carreiras alternadas até ficar com 60 malhas na agulha.
Continuar sem diminuições até a frente medir 65cm desde o
início. Rematar todas as malhas.
Frente esquerda

Com o fio Sensia montar 78 malhas e tricotar 4 carreiras em
jersey.
Mudar para o ponto Rosinhas de Portugal e continuar até a
frente esquerda medir 35cm desde o início, acabando com uma
fila do lado do avesso.

Using Merino Land cast on 160 sts, knit 10cm in rib 3x3 (K3,
P3). Switch to P on WS, continue till back measures 70cm from
beginning. Bind off all sts.
Right Front

Using Merino Land cast on 80 sts, knit 6cm in rib. Switch to P
on WS, continue till front measures 35cm end with a row on WS.
Neckline

P2tog at the beginning of the row and alternate the following
rows till you have 60 sts on needle. Continue without decreases
till front measure 65cm from beginning. Bind off all sts.
Left Front

Using Sensia cast on 78 sts, knit 4 rows in stockinette stitch.
Switch to Rosebud stitch, continue till left front measures 35cm
from beginning, end with a row on WS.
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Decote

Neckline

Rematar todas as malhas.

SLEEVES

Tricotar até às últimas 3 malhas, 2 malhas juntas em liga, 1 meia.
Do avesso deverá seguir o ponto. Continuar esta diminuição
até ficar com 58 malhas na agulha. Continuar a direito, seguindo
sempre o ponto, até a frente medir 65cm desde o início.
MANGAS

Com o fio Merino Land montar 62 malhas e tricotar 5cm de
canelado 3 por 3 (3 meia, 3 liga). Mudar para ponto de liga pelo
avesso aumentando 1 malha no início e outra no fim de 10 em
10 carreiras até ter 80 malhas na agulha. Continuar a direito até
manga medir 30cm. Rematar todas as malhas e tricotar a outra
manga.
GOLA

Com o fio Merino Land montar 40 malhas.
Tricotar em ponto liga do avesso até medir 90cm.
Rematar todas as malhas.

Knit till the last 3 sts, P2tog, K1. Continue with same st on WS.
Continue this decrease till having 58 sts on needle. Continue
right, with same st till front measures 65cm from beginning. Bind
off all sts.
Using Merino Land cast on 62 sts and knit 5cm in rib 3x3 (K3,
P3). Switch to P st on WS, increase. 1 st at the beginning and
another at the end, every 10 rows till having 80 sts on needle.
Continue right till sleeve measures 30cm. Bind off all sts. Knit
other sleeve.
COLLAR

Using Merino Land cast on 40 sts, P on WS till having 90cm.
Bind off off all sts.
FINISHING

Sweater is sewn so that seams are on the RS, except for the
sleeves, seems remain inside.

MONTAGEM

Sew pieces in the following order:

Coser as peças todas pela seguinte ordem:

3rd: sew collar along the neckline and back so that the collar
overlaps the front.

1.º: coser a frente direita à frente esquerda.

4th: sew sleeves along the armholes to the sides of the sweater.

3.º: coser a gola ao longo do decote e costas de maneira a que
a tira da gola se sobreponha à frente.

ABBREVIATIONS

Esta camisola é cosida de maneira a que as costuras fiquem
do lado direito, excepto as das mangas, pois estas ficam para
dentro.

2.º: coser as costuras dos ombros.

4.º: coser as mangas pela cava ao corpo da camisola.

5.º: coser as costuras das mangas tendo atenção para que as
costuras fiquem por dentro.

1st: sew right front to left front.
2nd: sew shoulders seams.

5th: sew seams of sleeves keeping the seams are on the inside.

WS - wrong side
RS - right side
K – knit
P - purl
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P3tog – purl 3 stitches together

SENSIA & MERINO LAND

Sensia (42% Acrílico, 30% Mohair Kid e 28% Poliamida/42% Acrylic, 30% Mohair Kid
and 28% Polyamide)
Merino Land (100% Lã Merino Superwash/100% Merino Wool Superwash)

A conjugação de dois fios de composições e texturas diferentes
torna esta camisola numa peça verdadeiramente surpreendente.
Leve, macia e cheia de romantismo, é uma peça muito fácil de
usar e de combinar para criar diferentes looks.
The blend of these two different yarn compositions and textures
makes this sweater a truly amazing piece. Lightweight, soft and full
of romanticism, it's a trouble-free piece to mix-match and create
different looks.

Cor/Colour 10

Cor/Colour 01

