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FIO

YARN

2 novelos Bio Love Rosários 4, cor 07 (50g/175m).

2 balls of Rosários 4 Bio Love yarn, colour 07 (50g/175m).

AGULHAS

NEEDLES

Tricot 3 mm.

Knitting needles # 3.

ACESSÓRIOS

NOTIONS

4 botões.

4 buttons.

TAMANHOS

SIZES

0 – 3 meses.

0 - 3 months.

PONTOS

STITCHES

Jersey: 1 carreira em meia, 1 carreira em liga.

Stockinette: knit 1 row, purl 1 row.

Jarreteira: todas as carreiras em meia.

Garter: knit all rows.

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

FRENTE

FRONT

Montagem de malhas para picot:

Picot cast on:

Montar 4 malhas, *rematar 2 malhas, colocar a malha da agulha
direita de volta na agulha esquerda e montar 5 malhas*. Repetir as
instruções entre * * até ter 71 malhas na agulha.

Cast on 4 sts, *bind off 2 sts, place right st back on left needle and
cast on 5 sts.*. Repeat the instructions from * to * until having 71
sts on needle.

Tricotar 2 carreiras em meia e de seguida 5 carreiras em jersey.

Knit 2 rows and then 5 rows in stockinette stitch.

Pelo lado direito do trabalho:

On the RS of work:

Carr 1: 4M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * *
acabando com 5M.

Row 1: K4, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to *, end with K5.

Carr 2: todas as malhas em liga.

Row 3: K5, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to * 7 times,
end with K4.

Carr 3: 5M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * * 7
vezes, acabando com 4M.
Carr 4: todas as malhas em liga.
Carr 5: 6M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * *
acabando com 3M.
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Carr 6: todas as malhas em liga.
Tricotar em jersey diminuindo 1 malha no início e outra no fim da
próxima carreira e 10 carreiras depois. Deverá ter 67 malhas.
Tricotar 8 carreiras.
CAVAS
Rematar 2 malhas no início das próximas 2 carreiras.
RAGLAN
Carr 1: pelo lado direito do trabalho, 1M, 1 Macv, M até às últimas
3 malhas, 2Mj, 1M.
Carr 2: pelo avesso, todas as malhas em liga.
Repetir estas duas carreiras até ficar com 35 malhas na agulha.

Row 2: purl all sts.

Row 4: purl all sts.
Row 5: K6, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to *, end with K3.
Row 6: purl all sts.
Knit in stockinette stitch, decreasing 1 st at the beginning and
another at the end of the next row and then the same 10 rows
after. Should have 67 sts.
Work 8 rows.
ARMHOLES
Bind off 2 sts at the beginning of the next 2 rows.
RAGLAN
Row 1 (RS): K1, skp, K until the last 3 sts, K2tog, K1.
Row 2 (WS): purl all sts.
Repeat these two rows until there are 35 sts on needle.
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DECOTE

NECKLINE

Pelo lado direito do trabalho, 1M, 1 Macv, 12M, rematar 7 malhas,
9M, 2Mj, 1M.

On the RS of work, K1, skp, K12, bind off 7 sts, K9, K2tog, K1.

As restantes 12 malhas deverão ser colocadas num alfinete de
espera, pois vai tricotar apenas no lado direito do decote.
Diminuindo sempre da mesma maneira no lado da cava raglan,
deverá fazer as seguintes diminuições apenas no lado direito do
decote: rematar 3 malhas 1 vez, 2 malhas 1 vez, 1 malha 2 vezes.
Terminadas estas diminuições, bem como as da cava, deverá
ficar com 2 malhas.
Rematar.
Juntar o fio às malhas que estavam em espera e proceder às
mesmas diminuições do lado direito, mas revertendo a posição.
COSTAS

Keep decreasing in the same way on the side of raglan armhole,
make the following decreases only on the RS of the neckline: bind
off 3 sts once, 2 sts once, 1 stitch twice.
Finishing these decreases, as well as those of the armhole, there
should be 2 sts. Bind off.
Join the yarn to the sts on hold and continue the same decreases
on the RS, but reversing the position.
BACK
LEFT SIDE

LADO ESQUERDO

Repeat the same instructions of the back to cast on the sts in
picot until you have 36 sts are on needle.

Repetir as mesmas instruções das costas para a montagem de
malhas em picot até ter 36 malhas na agulha.

Knit 2 rows and then 5 rows in stockinette stitch, the last 3 sts
should always be in K (to form the placket).

Tricotar 2 carreiras em meia e de seguida 5 carreiras em jersey,
sendo que as 3 últimas malhas são sempre trabalhadas em meia
(assim formando a carcela).

NOTE: buttonholes should be made along the placket (K1, yo, K2tog) 3
times every 4 cm. The last buttonhole should be on the neckline (finishing).

NOTA: se pretender fazer casas para os botões deverá fazê-las ao longo
da carcela (1M, 1 laç, 2Mj) 3 vezes a cada 4 cm. A última casa do botão
deverá ser feita no decote final (acabamentos).

Row 1: K3, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to * 3 times,
end with K3.

Pelo lado direito do trabalho:
Carr 1: 3M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * * 3
vezes, acabando com 3M.
Carr 2: 3M, liga até ao fim.
Carr 3: 4M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * * 2
vezes, acabando com 1 laç, 1 Macv, 10M.
Carr 4: repetir a carr 2.

On the RS of work:

Row 2: K3, purl until the end.
Row 3: K4, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to * 2 times,
end with yo, skp, K10.
Row 4: repeat row 2.
Row 5: K5, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to * 2 times,
end with yo, skp, K9.
Row 6: repeat row 2.

Carr 5: 5M, *1 laç, 1 Mac, 8M*, repetir as instruções entre * * 2
vezes, acabando 1 laç, 1 Macv, 9M.

ARMHOLES

Carr 6: repetir a carr 2.

Work 1 row (WS).

CAVAS
Rematar 2 malhas no início da próxima carreira.
Tricotar uma carreira (do avesso).

Bind off 2 sts at the beginning of the next row.
RAGLAN
Row 1 (RS): K1, skp, K until the last 3 sts, K3.
Row 2 (WS): K3, purl until the end of the row.

RAGLAN

Repeat these two rows until you have 14 sts on the needle. Bind off.

Carr 1: pelo lado direito do trabalho, 1M, 1 Macv, meia até às
últimas 3 malhas, 3M.

RIGHT SIDE

Carr 2: pelo avesso, 3M, liga até ao fim da carreira.
Repetir estas duas carreiras até ficar com 14 malhas na agulha.
Rematar.
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Place the remaining 12 sts on a stitch holder, and knit only on RS
of the neckline.

Repeat the same instructions of the back to cast on the sts in
picot until 36 sts are on the needle.
Knit 2 rows and then 5 rows in stockinette stitch, the first 3 sts
are always in knit st (to form the placket).

LADO DIREITO

On the RS of work:

Repetir as mesmas instruções das costas para a montagem de
malhas em picot até ter 36 malhas na agulha.

Row 1: K5, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to * 3 times.
Row 2: purl all sts until the last 3 sts, K3.

Tricotar 2 carreiras em meia e de seguida 5 carreiras em jersey,
sendo que as 3 primeiras malhas são sempre trabalhadas em
meia (assim formando a carcela).

Row 3: K6, *yo, skp, K8*, repeat instructions from * to * 2 times,
end with yo, skp, K7.

Pelo lado direito do trabalho:

Row 5: K7, *yo, skp, K8*, repeat the instructions from * to * 2
times, end with yo, skp, K6.

Carr 1: 5M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * *
3 vezes.
Carr 2: todas as malhas em liga até às últimas 3 malhas, 3M.
Carr 3: 6M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * * 2
vezes, acabando com 1 laç, 1 Macv, 7M.
Carr 4: repetir a carr 2.
Carr 5: 7M, *1 laç, 1 Macv, 8M*, repetir as instruções entre * * 2
vezes, acabando com 1 laç, 1 Macv, 6M.
Carr 6: repetir a carr 2.
CAVAS
Tricotar uma carreira (lado direito) e rematar 2 malhas no inÍcio
da próxima carreira.
RAGLAN
Pelo lado direito do trabalho, meia até às últimas 3 malhas, 2Mj, 1M.
Pelo avesso, liga até às últimas 3 malhas, 3M.
Repetir estas duas carreiras até ficar com 14 malhas na agulha.
Rematar.

Row 4: repeat row 2.

Row 6: repeat row 2.
ARMHOLES
Work a row (RS) and bind off 2 sts at the beginning of the next row.
RAGLAN
On the RS of work, K until the last 3 sts, K2tog, K1.
On the WS, P until the last 3 sts, K3.
Repeat these two rows until you have 14 sts on the needle. Bind off.
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MANGAS

SLEEVES

Repetir as mesmas instruções das costas para a montagem de
malhas em picot até ter 36 malhas na agulha.

Repeat the same instructions of the back for the picot until you
have 36 sts on needle.

Tricotar 2 carreiras em meia e, de seguida, 5 carreiras em jersey.

Knit 2 rows and then 5 rows in stockinette st.

Na próxima carreira, e pelo lado direito, deverá proceder ao seguinte
aumento: 1M, 1 aum, meia até à última malha, 1 aum, 1M.

On the next row, RS, do the following increases: K1, incr 1, K until
the last stitch, incr 1, K1.

Continuar em jersey procedendo a este aumento de 4 em 4
carreiras até ficar com 56 malhas na agulha. Continuar até a
manga medir 14 cm.

Continue in stockinette st proceeding with these incr every 4 rows
until having 56 sts on the needle. Continue until sleeve measures
14 cm.

CAVAS

ARMHOLE

Pelo lado direito, rematar 2 malhas no inÍcio das próximas 2
carreiras.

On RS, bind off 2 sts at the beginning of the next 2 rows.

RAGLAN

Row 1: K1, skp, K until the last 3 sts, K2tog, K1.

Carr 1: 1M, 1 Macv, meia até às últimas 3 malhas, 2Mj, 1M.
Carr 2: todas as malhas em liga.
Repetir estas duas carreiras até ficar com 14 malhas.
Rematar.
ACABAMENTOS
Unir e coser as mangas com a frente e com as duas costas.
Com as agulhas de 3 mm, e pelo direito da camisola (começando
pelo lado direito das costas), deverá levantar 70 malhas e tricotar
6 carreiras em meia, assim formando o cós do pescoço.
Coser as costuras laterais e as mangas e aplicar 4 botões.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
laç: laçada
aum: aumento (levantar o fio que se encontra entre as malhas,
colocá-lo na agulha esquerda e tricotá-lo em meia pela parte de
trás do fio)

RAGLAN
Row 2: purl all sts.
Repeat these two rows until having 14 sts. Bind off.
FINISHING
Join and sew the sleeves onto the front and 2 backs.
With 3 mm needles, and on RS of the sweater (start on the right
side of the back), pick up 70 sts and knit 6 rows to form the
neck’s collar.
Sew the seams for the side and sleeves and apply buttons.

ABBREVIATIONS
K: knit
P: purl
yo: yarn over
Incr: increase (pick up a stitch between the sts and place it on the
left needle and then knit from the back of yarn).
skp: slip 1, knit 1, pass slip stitch over.
K2tog: knit 2 stitches together.

Macv: malha acavalada (passar 1 malha sem fazer, tricotar a
seguinte e passar por cima a que passou)
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2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia

BIO LOVE

(100% Algodão Orgânico/100% Organic Cotton)

Bio Love é um fio 100% algodão orgânico, com certificação
GOTS. Faz parte da Kids Collection, mas é já um dos fios
favoritos Rosários 4 – não só para peças para bebé, mas para
toda a família. A sua suavidade e leveza são surpreendentes,
pelo que é a escolha perfeita para criar esta camisola para bebé.
Bio Love is an organic cotton yarn, GOTS certified. It is part of
Rosários 4 Kids Collection, but it’s already one of Rosários 4
favourite yarns – not only for baby garments, but also for the
whole family. Its softness and lightness are surprising, making it
the perfect choice to create this irresistible baby sweater.
Cor/colour 16

