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Colete com Capuz

Hooded sweater

MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needles (round tip); relief needle.

350 g de fio Rosários 4 Pittoresque, cor 16.

Tricot n.º 7.

Alfinetes auxiliares de tricot.

PONTOS

Canelado: executa-se tricotando 1 malha de meia por 1 malha de liga ou
ponto jersey.
O ponto jersey executa-se tricotando malha de meia pelo direito do trabalho
e malha de liga pelo avesso.

# 7 knitting needles.

STITCHES

Rib: 1x1 knit stitch and purl stitch.
Garter stitch: is created by knitting every row (or by purling every row),
obtaining horizontal ridges formed by the tops of the knitted loops on every
other row.

O ponto mousse executa-se tricotando todas as carreiras do direito e do
avesso com malha de meia, resultando o lado direito igual ao lado avesso,
formando as malhas no seu conjunto linhas horizontais.

EXECUTION

EXECUÇÃO

Rectangle 2 – back/front: cast on 100 stitches, knit 68 rows in garter
stitch. Bind off and fold in half vertically.

Retângulo 2 – costas/frente: montar 100 malhas e tricotar em ponto mousse
68 carreiras. Rematar, dobrar ao meio no sentido vertical.

Rectangle 4 – waistband: cast on 128 stitches, knit 14 rows in rib 1x1.

Retângulo 1 – costas/frente: montar 40 malhas e tricotar em ponto mousse
160 carreiras. Rematar e dobrar ao meio no sentido horizontal da malha.

Retângulo 3 – capuz: montar 40 malhas e tricotar em ponto mousse 52
carreiras. Rematar, dobrar ao meio no sentido horizontal da malha.

Retângulo 4 – cós: montar 128 malhas e tricotar em ponto canelado (1 malha
meia por 1 malha liga) 14 carreiras.
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350 g of Rosários 4 Pittoresque colour 16.

Coser: já com os retângulos dobrados. Coser de um lado deixando 17 cm
para a cava. De seguida coser o retângulo 2 de um dos lados deixando 17
cm para a 2 cava.
Numa superfície plana colocar as peças lado a lado e coser nas costas até
ao pescoço, não rematando a linha. Coser a frente até deixar cerca de 23 cm
para o decote.
Com o capuz dobrado ao meio, no sentido horizontal da malha, coser de um
lado e posteriormente unindo o capuz ao colete. Começando a coser a partir
do meio. Com a ajuda de alfinete auxiliares coser o cós à peça final.

Rectangle 1 – back/front: cast on 40 stitches, knit 160 rows in garter
stitch. Bind off and fold in half (stitches in the horizontal).

Rectangle 3 – hood: cast on 40 stitches, knit 52 rows in garter stitch. Bind
off and fold in half (stitches in the horizontal).
Sewing: fold rectangles and sew on one side leaving 17 cm for the armhole.
Sew 2nd rectangle leaving 17 cm for the armhole.
On a flat surface set pieces side by side and sew from the back to the neck,
do not bind off. Sew the front leaving 23 cm for the neckline. Fold hood in
half (stitches in the horizontal) and sew one side and following join the hood
to the sweater. Begin by sewing from the middle.
Sew the waistband in the final hooded Sweater.
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Punho

Arm cuffs

MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

50 g de fio Rosários 4 Pittoresque, cor 16.

Tricot n.º 7.

Agulha de coser lã: ponta redonda.

PONTOS

Canelado: executa-se tricotando 1 malha de meia por 1 malha de liga ou
ponto jersey.
O ponto jersey executa-se tricotando malha de meia pelo direito do trabalho
e malha liga pelo avesso.

EXECUÇÃO

50 g of Rosários 4 Pittoresque colour 16.

#7 knitting needles; sewing needle (round tip).

STITCHES

Rib: 1x1 knit stitch and purl stitch.

EXECUTION

Cast on 16 stitches, knit 44 rows in rib 1x1. Repeat the same for 2nd cuff.
Sewing: fold the piece in half, vertically, and sew from edge to edge. Repeat
the same for the 2nd cuff.

Montar 16 malhas e tricotar em canelado (1 malha meia por 1 malha liga)
44 carreiras. Repetir o processo para o 2.º punho.
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Coser: dobrar a peça com a malha no sentido vertical e coser de ponta a
ponta. Repetir o processo para o 2.º punho.

PITORESQUE

(50% Lã; 50% Acrílico/ 50% Wool; 50% Acrylic)

Uma das muitas novidades para o outono/inverno 2016/2017.
Pittoresque é um fio de matizados contrastantes, que confere
dinamismo e carisma a cada peça tricotada. É perfeito para tricotar
esta camisola com capuz, uma peça que não pode faltar no guarda‑roupa de inverno.
One of the many novelties for autumn/winter 2016/2017. Pittoresque is a
contrasting printed yarn bringing dynamism and charisma to every knitted
garment. Perfect for this hooded sweater and a must have in any winter
wardrobe.
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