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MATERIAL

MATERIAL

100 g de fio Rosários 4 Jazz, cor 01 (pompons).

100 g of Rosários 4 Jazz yarn colour 01 (pompoms).

500 g de fio Rosários 4 Candy, cor 21.

500 g of Rosários 4 Candy yarn colour 21.

AGULHA

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

EXECUÇÃO

EXECUTION

Na 1.ª volta dá um laçada (passa o fio à volta da agulha), espeta na 1.ª
malha do cordão e volta a dar uma laçada e tece, volta a dar uma laçada
e tece nas 2 primeiras argolas que estão na agulha. Volta a dar uma
laçada e tece nas 2 argolas que estão na agulha. Assim se forma o pau
ou ponto alto.

On the 1st yarn over, make a loop, pierce the first stitch, make a loop, knit it.
Loop again and knit the first 2 loops on the needle.

Crochet n.º 4.

Ponto de paus ou ponto alto.

Crochet: fazer um cordão com 200 cm.

Na volta seguinte dá laçada e tece uma só vez e assim vai alternando
volta sim volta não.

#4 crochet hook.

Crochet stitches.

Knit a chain of 200 cm.

Loop again and knit the 2 loops on the needle to form the stick. The
following yarn over is to loop and knit only once. Alternating each row.
Sewing: fold the rectangle in half lengthwise, sew from one edge to the other.
Make 6 pompoms in Jazz colour 01 and sew them onto 1 of the sides.
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Coser: dobrar o retângulo ao meio no sentido longitudinal, coser de uma
ponta à outra, fazer 6 pompons em Jazz cor 01 e cosê-los apenas na
altura de um dos lados.

CANDY

(90% Algodão; 10% Caxemira/90% Cotton; 10% Cashmere)

Candy foi desenvolvido a pensar nas peças para bebé, no entanto,
é um fio que pode ser usado em qualquer idade. Composto por
algodão de fibra longa (90%) e caxemira (10%), proporciona às
peças um toque de suavidade único.
Candy was developed thinking of babywear, nonetheless, it is a yarn
that can be used at any age. Composed of long-fibre cotton (90%) and
cashmere (10%), it provides knits a touch of unique softness.

Cor/Colour 23

Cor/Colour 27

