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64cm

43cm

46cm

FIO

YARN

AGULHAS

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

1.ª carreira: * 1M, 1L *; repetir as instruções entre * * até ao fim da fila.

1st row: * K1, P1*; repeat instructions between * * till end of row.

11 (11, 12) novelos Cappuccino Rosários 4, cor 15 (50g/95m).

Tricot n.º 4 e n.º 5.

Ponto de arroz duplo.
2.ª carreira: * 1M, 1L *; repetir as instruções entre * * até ao fim da fila.

#4 and #5 knitting needles.

Double seed stitch.
2nd row: *K1, P1*; repeat instructions between * * till end of row.

3.ª carreira: * 1L, 1M *; repetir as instruções entre * * até ao fim da fila.

3rd row: *P1, K1*; repeat instructions between * * till end of row.

ACESSÓRIOS

ACCESSORIES

TAMANHOS

SIZES

INSTRUÇÕES

INSTRUTIONS

COSTAS

BACK

4.ª carreira: * 1L, 1M *; repetir as instruções entre * * até ao fim da fila.

Agulha auxiliar de torcidos.

S (M, L); apresentado em tamanho S.

Com agulhas n.º 4 montar 88 (94, 100) malhas e tricotar 8cm
de canelado de 2 malhas de meia, 2 de liga, começando com 2
malhas de meia.
Rolinho

1.ª carreira: 1 laçada, 2Mj pela parte de trás da malha, *colocar
a última malha de volta na agulha esquerda, 1 laçada, 2Mj pela
parte trás da malha *; repetir as instruções entre os * *.
2.ª carreira: todas as malhas em liga tricotando-as pela parte de
trás da malha.
Trocar para agulhas n.º 5.
Tricotar em ponto de arroz até costas medirem 44 (46, 48) cm desde
o início.
CAVAS

Rematar 4 malhas no início das duas carreiras seguintes.
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11 (11,12) balls of Capuccino Rosários 4 colour 15 (50g/95m).

Diminuir 1 malha no início e 1 malha no fim das 6 carreiras seguintes.
Deverá ficar com 68 (74, 80) malhas.
Tricotar a direito sempre em ponto de arroz até medir 20 (22, 24) cm
desde o início da cava.
OMBROS

Rematar 12 malhas no início das 4 carreiras seguintes.
Rematar as restantes 20 (26, 32) malhas.
Frente

Com agulhas n.º 4 montar 88 (94, 100) malhas e tricotar 8cm
de canelado de 2 malhas de meia, 2 de liga, começando com 2
malhas de meia.

4th row: *P1, K1*; repeat instructions between * * till end of row.

Cable relief needle.

S (M,L); instructions for size S.

Cast on 88 (94, 100) sts using needles #4 and knit 8cm in rib
2x2 (K2, P2).
Roll Collar

1st row: yo, K2tog through the back of the loop (tbl), *place
last st back onto left needle, yo, K2tog tbl*; repeat instructions
between * *.
2nd row: purl all stitches tbl. Change to #5 needles.

Knit in seed stitch till back measures 44 (46,48) cm from beginning.
ARMHOLES

Bind off 4 sts at the beginning of the next 2 rows.
Decrease 1 st at the beginning and 1 st at the end of the next 6 rows.
Should have 68 (74, 80) sts.
Knit right, always in seed stitch till measures 20 (22, 24) cm from
beginning of armhole.
SHOULDERS

Bind off 12 sts at the beginning of the next 4 rows. Bind off the
remaining 20 (26, 32) sts.
Front

Cast on 88 (94, 100) sts using needle #4 and knit 8 cm in rib 2x2
(K2, P2).
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1.ª carreira: 1 laçada, 2Mj pela parte de trás da malha, *colocar
a última malha de volta na agulha esquerda, 1 laçada, 2Mj pela
parte trás da malha * repetir as instruções entre os * *.
2.ª carreira: todas as malhas em liga tricotando-as pela parte de
trás da malha. Trocar para agulhas n.º 5.
Tamanho S

1.ª carreira: * 3 malhas em ponto de arroz duplo, 1 aum, 3 malhas
em ponto de arroz duplo, 1 aum, 5 ponto de arroz duplo, 1L, 2M,
1L, 6M, 1L, 2M, 1L, * repetir instruções entre * * mais duas vezes.
Deverá ter um total de 94 malhas.
2.ª carreira: * 13 malhas em ponto de arroz duplo, 1M, 2L, 1M,
6L, 1M, 2L, 1M *; repetir as instruções entre * * mais duas vezes.
3.ª carreira: * 13 malhas em ponto de arroz duplo, 1L, 2M, 1L, 6M,
1L, 2M, 1L, * - repetir instruções entre * * mais duas vezes.
4.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
5.ª carreira: repetir a 3.ª carreira.
6.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.

7.ª carreira: * 13 malhas em ponto de arroz duplo, 1L, 2M, 1L,
Tor. 3/3, 1L, 2M, 1L *; repetir instruções entre * * mais duas vezes.
Tamanho M

1.ª carreira: * 4 malhas em ponto de arroz duplo, 1 aum, 4 malhas
em ponto de arroz duplo, 1 aum, 3 pontos de arroz duplo, 1L, 2M,
1L, 6M, 1L, 2M, 1L, *; repetir instruções entre * * mais duas vezes.
Deverá ter um total de 102 malhas.

1st row: yo, K2tog tbl, *place last st back onto left needle, yo,
K2tog tbl*; repeat instructions between * *.
2nd row: purl all sts tbl. Change to #5 needles.
Size S

1st row: * 3 sts in double seed, increase 1, 3 sts double seed,
increase 1, 5 sts double seed, P1, K2, P1, K6, P1, K2, P1, * repeat
instructions between * * twice. Should have a total of 94 sts.
2nd row: * 13 sts in double seed, K1, P2, K1, P6, K1, P2, K1 *;
repeat instructions between * * twice.
3rd row: * 13 sts in double seed, P1, K2, P1, K6, P1, K2, P1 *;
repeat instructions between * * twice.
4th row: repeat 2nd row.
5th row: repeat 3rd row.

6th row: repeat 2nd row.

7th row: * 13 sts in double seed, P1, K2, P1, cable 3/3, P1, K2, P1 *;
repeat instructions between * * twice.
Size M

1st row: * 4 sts in double seed, increase 1, 4 sts double seed,
increase 1, 3 sts double seed, P1, K2, P1, K6, P1, K2, P1, * repeat
instructions between * * twice. Should have a total of 102 sts.
2nd row: * 15 sts in double seed, K1, P2, K1, P6, K1, P2, K1 *;
repeat instructions between * * twice.
3rd row: * 15 sts in double seed, P1, K2, P1, K6, P1, K2, P1 *;
repeat instructions between * * twice.

2.ª carreira: * 15 malhas em ponto de arroz duplo, 1M, 2L, 1M,
6L, 1M, 2L, 1M *; repetir as instruções entre * * mais duas vezes.

4th row: repeat 2nd row.

3.ª carreira: * 15 malhas em ponto de arroz duplo, 1L, 2M, 1L, 6M,
1L, 2M, 1L, *; repetir instruções entre * * mais duas vezes.

6th row: repeat 2nd row.

4.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
5.ª carreira: repetir a 3.ª carreira.
6.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.

7.ª carreira: * 15 malhas em ponto de arroz duplo, 1L, 2M, 1L,
Tor. 3/3, 1L, 2M, 1L *; repetir instruções entre * * mais duas vezes.
Tamanho L

5th row: repeat 3rd row.

7th row: * 15 sts in double seed, P1, K2, P1, Cable 3/3, P1, K2, P1 *;
repeat instructions between * * twice.
Size L

1st row: * 4 sts in double seed, increase 1, 4 sts double seed,
increase 1, 6 sts double seed, P1, K2, P1, K6, P1, K2, P1, * repeat
instructions between * * twice. Should have a total of 106 sts.
2nd row: * 16 sts in double seed, K1, P2, K1, P6, K1, P2, K1 *;
repeat instructions between * * twice.

1ª carreira: * 4 malhas em ponto de arroz duplo, 1 aum, 4 malhas
em ponto de arroz duplo, 1 aum, 6 ponto de arroz duplo, 1L, 2M,
1L, 6M, 1L, 2M, 1L*; repetir instruções entre * * mais duas vezes.

3rd row: * 16 sts in double seed, P1, K2, P1, K6, P1, K2, P1 *;
repeat instructions between * * twice.

Deverá ter um total de 106 malhas.

4th row: repeat 2nd row.

2.ª carreira: * 16 malhas em ponto de arroz duplo, 1M, 2L, 1M,
6L, 1M, 2L, 1M *; repetir as instruções entre * * mais duas vezes.
3.ª carreira: * 16 malhas em ponto de arroz duplo, 1L, 2M, 1L, 6M,
1L, 2M, 1L *; repetir instruções entre * * mais duas vezes.
4.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
5.ª carreira: repetir a 3.ª carreira.
6.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.

7.ª carreira: * 16 malhas em ponto de arroz duplo, 1L, 2M, 1L,
Tor. 3/3, 1L, 2M, 1L *; repetir instruções entre * * mais duas vezes.
Todo os tamanhos:

Repetir da 2.ª carreira à 7.ª carreira até a frente medir 44 (46, 48) cm
(ou o mesmo que a parte da frente).
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Roll

CAVAS

Rematar 4 malhas no início das duas carreiras seguintes.
Diminuir 1 malha no início e 1 malha no fim das 6 carreiras seguintes.
Deverá ficar com 74 (82, 86) malhas.
Tricotar a direito, respeitando sempre o desenho, até a frente
medir 13 (14, 15) cm desde o início da cava.

5th row: repeat 3rd row.

6th row: repeat 2nd row.

7th row: * 16 sts in double seed, P1, K2, P1, Cable 3/3, P1, K2, P1 *;
repeat instructions between * * twice.
All sizes

Repeat from 2nd row to 7th row till front measures 44 (46, 48) cm
(or as in the front).
ARMHOLES

Bind off 4 sts at the beginning of the next 2 rows. Decrease 1 st at
the beginning and 1 st at the end of the next 6 rows. Should have
74 (82, 86) sts.
Knit right, respecting the design, till front measures 13 (14, 15) cm
from beginning of armhole.
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DECOTE E OMBRO

NECKLINE AND SHOULDER

Tamanho S

Size S

Pelo lado direito do trabalho, tricotar 31 malhas, rematar 12,
tricotar 31 malhas.
Guardar as primeiras 31 malhas num alfinete e trabalhar apenas
as outras 31.
Tricotar 1 carreira.
Apenas no lado do decote fazer as seguintes diminuições: 3
malhas, 2 vezes, 1 malha 1 vez. Deverá ficar com 24 malhas.

Hold the first 31 sts on relief needle and work only the other 31.
Knit 1 row.
Do the following decreases only on the neckline: 3 sts twice, 1 st
once. Should have 24 sts.
Continue right till armhole measures same size as back armhole.

Continuar a direito até a cava medir o mesmo que a cava das costas.

Shoulder: on WS, bind off 12 sts at the beginning of the next 2
rows. Join with the sts on hold.

Ombro: pelo lado do avesso do trabalho rematar 12 malhas no
início das 2 carreiras seguintes.

Do the following decreases only on the neckline: 3 sts twice, 1 st
once. Should have 24 sts

Juntar o fio às malhas em espera.

Continue right till armhole measures same size as back armhole.

Apenas no lado do decote fazer as seguintes diminuições: 3
malhas 2 vezes, 1 malha 1 vez. Deverá ficar com 24 malhas.

Shoulder: on RS, bind off 12 sts at the beginning of the next 2 rows.

Continuar a direito até a cava medir o mesmo que a cava das costas.
Ombro: pelo lado direito do trabalho rematar 12 malhas no início
das 2 carreiras seguintes.
Tamanho M

Pelo lado direito do trabalho, tricotar 35 malhas, rematar 12,
tricotar 35 malhas. Guardar as primeiras 35 malhas num alfinete e
trabalhar apenas as outras 35.
Tricotar 1 carreira.
Apenas no lado do decote fazer as seguintes diminuições: 3
malhas 3 vezes, 1 malha 2 vezes. Deverá ficar com 24 malhas.
Continuar a direito até a cava medir o mesmo que a cava das costas.
Ombro: pelo lado do avesso do trabalho rematar 12 malhas no
início das 2 carreiras seguintes.
Juntar o fio às malhas em espera.
Apenas no lado do decote fazer as seguintes diminuições: 3
malhas 3 vezes, 1 malha 2 vezes. Deverá ficar com 24 malhas.
Continuar a direito até a cava medir o mesmo que a cava das costas.
Ombro: pelo lado direito do trabalho rematar 12 malhas no início
das 2 carreiras seguintes.
Tamanho L

Pelo lado direito do trabalho, tricotar 37 malhas, rematar 12,
tricotar 37 malhas. Guardar as primeiras 37 malhas num alfinete e
trabalhar apenas as outras 37.
Tricotar 1 fila.
Apenas no lado do decote fazer as seguintes diminuições: 3
malhas 3 vezes, 2 malhas 2 vezes. Deverá ficar com 24 malhas.
Continuar a direito até a cava medir o mesmo que a cava das costas.
Ombro: pelo lado do avesso do trabalho rematar 12 malhas no
início das 2 carreiras seguintes.
Juntar o fio às malhas em espera.
Apenas no lado do decote fazer as seguintes diminuições: 3
malhas 3 vezes, 2 malhas 2 vezes. Deverá ficar com 24 malhas.
Continuar a direito até a cava medir o mesmo que a cava das costas.
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On RS, knit 31 sts, bind off 12, knit 31 sts.

Ombro: pelo lado direito do trabalho rematar 12 malhas no início
das 2 carreiras seguintes.

Size M

On RS, knit 35 sts, bind off 12, knit 35 sts. Hold the first 35 sts on
relief needle and work only the other 35. Knit 1 row.
Do the following decreases only on the neckline: 3 sts 3 times, 1 st
twice. Should have 24 sts.
Continue right till armhole measures same size as back armhole.
Shoulder: on the WS, bind off 12 sts at the beginning of the next
2 rows. Join with the sts on hold.
Do the following decreases only on the neckline: 3 sts 3 times, 1 st
twice. Should have 24 sts.
Continue right till armhole measures same size as back armhole.
Shoulder: on RS, bind off 12 sts at the beginning of the next 2 rows.
Size L

On RS, knit 37 sts, bind off 12, knit 37 sts. Hold the first 37 sts on
relief needle and work only the other 37. Knit 1 row.
Do the following decreases only on the neckline: 3 sts 3 times, 2
sts twice. Should have 24 sts.
Continue right till armhole measures same size as back armhole.
Shoulder: on WS, bind off 12 sts at the beginning of the next 2 rows.
Join with the sts on hold.

Do the following decreases only on the neckline: 3 sts 3 times, 2
sts twice. Should have 24 sts.
Continue right till armhole measures same size as back armhole.
Shoulder: on RS, bind off 12 sts at the beginning of the next 2 rows.

MANGAS
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Com agulhas n.º 4 montar 42 (44, 46) malhas e tricotar 8cm de
canelado de 2 malhas em meia, 2 malhas em liga.
Rolinho

1.ª carreira: 1 laçada, 2Mj pela parte de trás da malha, *colocar
a última malha de volta na agulha esquerda, 1 laçada, 2Mj pela
parte trás da malha *; repetir as instruções entre os * *.
2.ª carreira: todas as malhas em liga tricotando-as pela parte de
trás da malha.
Trocar para agulhas n.º 5.
1.ª carreira [LD]: 5 (6, 7) malhas em meia, 1 aum, 6M, 1 aum, 2M,
1L, 2M, 2L, 6M, 2L, 2M, 1L, 2M, 1 aum, 6M, 1 aum, 5 (6, 7) malhas
em meia. Deverá ter 46 (48, 50) malhas.
2.ª carreira [LA]: 15 (16, 17) malhas em liga, 1M, 2L, 2M, 6L, 2M,
2L, 1M, 15 (16, 17) L.
3.ª carreira: 15 (16, 17) malhas em meia, 1L, 2M, 2L, 6M, 2L, 2M,
1L, 15 (16, 17) M.
4.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
5.ª carreira: repetir a 3.ª carreira.
6.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.

7.ª carreira: 15 (16, 17) malhas em meia, 1L, 2M, 2L, Tor. 3/3, 2L,
2M, 1L, 15 (16, 17) M.
Repetir da 2.ª carreira à 7.ª carreira aumentando 1 malha de cada
lado da manga cada 10.ª carreira até ficar com 64 (66, 68) malhas
na agulha. Continuar sem aumentos e seguindo o desenho até
manga medir 48 (50, 52) cm desde o início.
CAVAS

Rematar 4 malhas no início das 2 carreira seguintes.
Diminuir 1 malha no início e 1 malha no fim das 6 carreiras seguintes.
Rematar todas as malhas existentes 44 (46, 48).
ACABAMENTOS

Decote do pescoço: coser o ombro da frente direita com o ombro
direito das costas. Levantar 40 (42, 44) malhas ao longo do decote
e tricotar aproximadamente 2cm em canelado 2 por 2. Rematar
todas as malhas e coser o ombro esquerdo, as costuras das
mangas e as costuras laterais.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga

2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
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SLEEVES

Cast on 42 (44, 46) sts using #4 needles and knit 8cm in rib, K2, P2.
Roll

1st row: yo, K2tog tbl, *place last st back onto left needle, yo,
K2tog tbl*; repeat instructions between * *.
2nd row: purl all sts tbl.

Change to #5 needles.

1st row (RS): K5 (6,7) sts, increase 1, K6, increase, K2, P1, K2, P2,
K6, P2, K2, P1, K2, increase 1, K6, increase 1, K5 (6, 7). Should
have 46 (48, 50) sts.
2nd row: (WS): P15 (16, 17) sts, K1, P2, K2, P6, K2, P2, K1, P15
(16, 17).
3rd row: K15 (16, 17), P1, K2, P2, K6, P2, K2, P1, K15 (16, 17).

4th row: repeat 2nd row.

5th row: repeat 3rd row.

6th row: repeat 2nd row.

7th row: K15 (16, 17), P1, K2, P2, cable 3/3, P2, K2, P1, K15 (16, 17).

Repeat from 2nd row to 7th row increasing 1 st on each sleeve side
every 10th row till obtaining 64 (66, 68) sts on needle. Continue
without increasing, following the design till sleeve measures 48
(50, 52) cm from beginning.
ARMHOLES

Bind off 4 sts at the beginning of the next 2 rows. Decrease 1 st
at the beginning and 1 st at the end of the next 6 rows. Bind off all
existing sts: 44 (46,48).
FINISHING

Neckline: sew right front shoulder to right back shoulder. Pick up
40 (42, 44) sts along the neckline and knit approximately 2cm in
rib 2x2. Bind off all sts and sew left shoulder, sleeves and sides.

ABBREVIATIONS
WS: wrong side
RS: right side

tbl: knit through the back of the loop
K: knit

P: purl

K2tog: knit 2 sts together

Cable 3/3 – cable of 3 sts: transfer 3 sts to relief needle, place them
in the back of work, knit the next 3 sts, and then knit the 3 sts on
the relief needle.

aum = aumento
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Tor. 3/3 = Torcido de 3 malhas: passar 3 malhas para agulha
auxiliar, colocá-la por trás do trabalho, tricotar as 3 malhas
seguintes e de seguida tricotar as 3 malhas da agulha auxiliar

CAPUCCINO

(70% Lã Extra Fina, 30% Fibra de Leite/70% Extra Fine Wool, 30% Milk Fibre)

Esta camisola é tão macia e confortável que vai querer usá-la
todos os dias! Feita com Capuccino, uma combinação de lã extra
fina e fibra de leite, é trabalhada com diferentes pontos, que a
transformam numa peça obrigatória para o Outono/Inverno.
This sweater is so soft and comfortable that you will want to wear it
everyday! Made with Capuccino, a combination of extra fine wool and
milk fibre, it is worked with different stitches making this sweater a
must-have for Autumn/Winter.

Cor/Colour 03

