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MATERIAL
130 g de fio Rosários 4 Ecotton Ecológico cor 105.
130 g de fio Rosários 4 Ecotton Ecológico cor 107.
130 g de fio Rosários 4 Ecotton Ecológico cor 109.

AGULHAS
Agulhas circulares de tricot n.º 4 ½.
Alfinetes auxiliares de tricot.
Agulha de coser lã: ponta redonda.

PONTOS
Ponto liga e ponto meia.
Ponto xadrez; ponto de relevo; ponto favos; ponto escamas; ponto
pérola; ponto bago de arroz; ponto de nós.

EXECUÇÃO
Quadrado 1: ponto xadrez: com a cor 107 do fio Ecotton montar 48 malhas e
tricotar em ponto liga 12 carreiras.
13.ª à 20.ª carreiras: tricotar 7 malhas em liga, *4 malhas em meia, 4 malhas
em liga*, repetir de *a*, terminar com 7 malhas em liga.
21.ª à 28.ª carreiras: tricotar 7 malhas em liga, *4 malhas em liga, 4 malhas em
meia*, repetir de *a*, terminar com 7 malhas em liga.
Repetir da 13.ª à 28.ª ao longo de 40 carreiras. Terminar com 12 carreiras em
ponto liga. Tricotar no total 80 carreiras.
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Quadrado 2: ponto de relevo: com a cor 105 do fio Ecotton montar 48 malhas
e tricotar em ponto liga 12 carreiras.
13.ª carreira: tricotar 7 malhas em liga, *2 malhas meia, 2 malhas liga*, repetir
de *a*, terminar com 7 malhas em liga.
14.ª carreira: tricotar 48 malhas em liga (avesso do trabalho).
15.ª carreira: repetir a 13ª carreira.
16.ª carreira: repetir a 14.ª carreira.
17.ª carreira: tricotar 7 malhas em Liga, *2 malhas liga, 2 malhas meia*, repetir
de *a*, terminar com 7 malhas em liga.
18.ª carreira: repetir a 14.ª carreira.
19.ª carreira: repetir a 17.ª carreira.
20.ª carreira: repetir a 14.ª carreira.
Repetir da 13.ª carreira à 20.ª carreira ao longo de 48 carreiras. Terminar com
12 carreiras em ponto liga. Tricotar no total 80 carreiras.
Quadrado 3: ponto xadrez: com a cor 109 do fio Ecotton repetir a explicação
do quadrado 1. A diferença é que no final um irá ser cosido do lado do direito
e outro do lado do avesso.
Quadrado 4: ponto favos: com a cor 109 do fio Ecotton montar 48 malhas e
tricotar em ponto liga 12 carreiras.
13.ª carreira: tricotar 7 malhas liga, *1 malha meia, passar 3 malhas para a
agulha direita sem tricotar e com o fio na frente do trabalho tricotar 1 malha
meia*, repetir de *a*, 7 malhas em liga.
14.ª carreira: tricotar 48 malhas em liga (avesso do trabalho).
15.ª carreira: repetir a 13.ª carreira.
16.ª carreira: repetir a 14.ª carreira.
17.ª carreira: tricotar 7 malhas liga, 2 malhas em meia e *apanhar por baixo
os fios que ficaram soltos nas carreiras anteriores, 3 malhas meia*, repetir de
*a*, 7 malhas em liga.
18.ª carreira: repetir a 14.ª carreira.
19.ª carreira: tricotar 7 malhas em liga, 3 malhas em meia, *passar 3 malhas
para a agulha direita e tricotar 1 malha meia*, repetir de *a*, 3 malhas em meia
e 7 malhas em liga.
20.ª carreira: repetir a 14.ª carreira.
Repetir da 13.ª à 20.ª carreira ao longo de mais 48 carreiras. Terminar com 12
carreiras em ponto liga. Tricotar no total 80 carreiras.

Quadrado 5: ponto escamas: com a cor 107 do fio Ecotton montar 48
malhas e tricotar em ponto liga 12 carreiras.
13.ª carreira: tricotar 7 malhas em liga,*tricota-se uma malha e tira-se outra
malha sem tricotar passando o fio pela do frente do trabalho*, repete-se de
*a*, terminando com 7 malhas em liga.
14.ª carreira: tricotar as 48 malhas em ponto liga (avesso do trabalho).
Repetir a 13.ª e 14.ª carreiras ao longo de mais 54 carreiras. Terminar com 12
carreiras em ponto liga. Tricotar no total 80 carreiras.
Quadrado 6: ponto pérola: com a cor 105 do fio Ecotton montar 48 malhas e
tricotar em ponto liga 12 carreiras.
13.ª carreira: tricotar 7 malhas em liga, *1 malha liga, 1 malha meia*, repetir de
*a*, terminar com 7 malhas em liga.
14.ª carreira: tricotar em ponto liga as 48 malhas.
Repetir a 13cª e 14cª carreira ao longo de 54 carreiras. Terminar com 12
carreiras em ponto liga. Tricotar no total 80 carreiras.
Quadrado 7: ponto de arroz: com a cor 105 do fio Ecotton montar 48 malhas
e tricotar em ponto liga 12 carreiras.
13.ª carreira: tricotar 7 malhas liga, *1 malha meia, 1 malha liga*, repetir de *a*,
terminar com 7 malhas liga.
14.ª carreira: tricotar 48 malhas em liga (avesso do trabalho).
15.ª carreira: tricotar 7 malhas liga, *1 malha liga, 1 malha meia*, repetir de *a*,
terminar com 7 malhas liga.
16.ª carreira: repetir a 14.ª carreira.
Repetir da 1.3ª carreira à 16.ª carreira ao longo de 52 carreiras. Terminar com
12 carreiras em ponto liga. Tricotar no total 80 carreiras.
Quadrado 8: ponto nós: com a cor 109 do fio Ecotton montar 48 malhas e
tricotar em ponto liga 12 carreiras.
13.ª carreira: tricotar 7 malhas em liga, *2 malha meia, 1 malha liga*, repetir
de *a*, terminar com 7 malhas em liga. Repetir a 13.ª carreira ao longo de
55 carreiras. Terminar com 12 carreiras em ponto liga. Tricotar no total 80
carreiras.
Quadrado 9: ponto nós: com a cor 107 do fio Ecotton repetir a explicação do
quadrado 8. A diferença é que no final um irá ser cosido do lado do direito e
outro do lado do avesso.
Coser: numa superfície plana alinhar todos os quadrados de acordo com o
esquema apresentado; nas situações em que o ponto se repete, colocar um
deles do lado do avesso. Coser com costura invisível.
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MATERIAL
130 g of Rosários 4 Ecotton yarn colour 105.
130 g of Rosários 4 Ecotton yarn colour 107.
130 g of Rosários 4 Ecotton yarn colour 109.

NEEDLES
#4 ½ circular needles.
Auxiliary pins.
Sewing needle (round tip).

STITCHES
Purl stitch; knit stitch.
Chess stitch; ridge stitch; honeycomb stitch; scales stitch; pearl stitch;
seed stitch; knot stitch.

EXECUTION
Square 1 – chess stitch: cast on 48 stitches in colour 107 and knit 12
rows in purl.
13th to 20th row: knit 7 stitches in purl,*4 stitches in knit, 4 stitches in purl*,
repeat *to* end with 7 stitches in purl.
21st to 28th row: knit 7 stitches in purl, *4 stitches in purl, 4 stitches in knit*,
repeat *to*, end with 7 stitches in purl.
Repeat from 13 th to 28 th for 40 rows. End with 12 rows in purl. Having a
total of 80 rows.
Square 2 – ridge stitch: cast on 48 stitches in colour 105 and knit 12 rows
in purl.
13th row: knit 7 rows in purl, *2 stitches in knit, 2 stitches in purl*, repeat *to*,
end with 7 stitches in purl.
14th row: knit 48 stitches in purl (wrong side).
15th row: repeat 13 th row.
16th row: repeat 14 th row.
17th row: knit 7 stitches in purl, *2 stitches in purl, 2 stitches in knit*. Repeat
*to*, end with 7 stitches in purl.
18th row: repeat 14 th row.
19th row: repeat 17 th row.
20th row: repeat 14 th row.
Repeat from 13 th to 20 th row for 48 rows. End with 12 rows in purl.
Having a total of 80 rows.
Square 3 – chess stitch: using colour 109, repeat instructions as in square
1. The only difference is at the end 1 will be sewn on the right side and the
other on the wrong side.

Square 4 – honeycomb stitch: cast on 48 stitches in colour 109 and knit 12
rows in purl.
13th row: knit 7 stitches in purl,* 1 stitch in knit, transfer 3 stitches to the right
needle without knitting, having the yarn in front of the work, knit 1 stitch in
knit*, repeat *to*, end with 7 stitches in purl.
14th row: knit 48 stitches in purl (wrong side).
15th row: repeat 13th row.
16th row: repeat 14 th row.
17th row: knit 7 stitches in purl, 2 stitches in knit* take yarns that were left
loose in the previous rows, knit 3 stitches in knit*, repeat *to* end with 7
stiches in purl.
18th row: repeat 14 th row.
19th row: knit 7 stitches in purl, 3 stitches in knit, * transfer 3 stitches to the
right needle and knit 1 stitch in knit*, repeat *to* knit 3 stitches in knit and 7
in purl.
20th row: repeat 14 th row.
Repeat from 13th to 20 th row for 48 rows. End with 12 rows in purl. Having a
total of 80 rows.
Square 5 – scales stitch: cast on 48 stitches in colour 107 and knit 12 rows
in purl.
13th row: knit 7 stitches in purl, *knit 1 stitch, slip another without knitting,
pass the yarn to the front of the work*, repeat *to*, end with 7 stitches in purl.
14th row: knit 48 stitches in purl (wrong side).
Repeat 13th and 14th row for 54 rows. End with 12 rows in purl. Having a total
of 80 rows.
Square 6 – pearl stitch: cast on 48 stitches in colour 105 and knit 12 rows
in purl.
13th row; knit 7 stitches in purl, *1 stitch in purl, 1 stitch in knit*, repeat *to*,
end with 7 stitches in purl.
14th row: knit 48 stitches in purl. Repeat 13th and 14th row for 54 rows. End
with 12 rows in purl. Having a total of 80 rows.
Square 7 – seed stitch: cast on 48 stitches in colour 105 and knit 12 rows
in purl.
13th row: knit 7 stitches in purl, *1 stitch in knit, 1 stitch in purl*, repeat *to*,
end with 7 stitches in purl.
14th row: knit 48 rows in purl (wrong side).
15th row: knit 7 stitches in purl, *1 stitch in purl, 1 stitch in knit*, repeat *to*,
end with 7 stitches in purl.
16th row: repeat 14 th row.
Repeat from 13th to 16th row for 52 rows. End with 12 stitches in purl. Having
a total of 80 rows.
Square 8 – knot stitch: cast on 48 stitches in colour 109 and knit 12 rows
in purl.
13th row: knit 7 stitches in purl, *2 stitches in knit, 1 stitch in purl*, repeat *to*,
end with 7 stitches in purl. Repeat 13th row for 55 rows. End with 12 rows in
purl. Having a total of 80 rows.
Square 9 – knot stitch: using colour 107, repeat instructions of square 8. The
only difference is at the end 1 will be sewn on the right side and the other on
the wrong side.
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Sewing: on a flat surface align up all the squares according to the pattern, in
cases where stitch is repeated, reverse it. Sew using invisible thread.

ECOTTON
(100% Algodão Orgânico/100% Organic Cotton)

Uma das grandes novidades da coleção de verão 2016, 100% de
algodão orgânico, tinto unicamente com corantes naturais. Um fio
perfeito para criar aquelas peças mais especiais para o seu verão.
One of the major novelties of this Collection is our 100% organic cotton yarn,
dyed solely with natural dyes. Undeniably perfect to create those special
meaningful knits.

Cor/Colour 119

Cor/Colour 109

