Botinhas de Bebé
Baby Booties

39
Outono . Inverno
Autumn . Winter

39

Botinhas de Bebé
Baby Booties

Outono . Inverno
Autumn . Winter

MATERIAL

MATERIAL

100g de fio Rosários 4 Regata cor 01 cru (100% Algodão).

100g of Rosários 4 yarn Regata colour 01 cream (100% Cotton).

AGULHAS

NEEDLES

Tricot n.º 4; Agulha de coser lã sem bico.

# 4 knitting needles; darning needle.

PONTOS

STICHES

Liga.

Purl.

EXECUÇÃO

EXECUTION

Montar 40 malhas e tricotar 10 carreiras em ponto de liga.
Rematar 10 malhas de cada lado (sobrando 20 malhas ao centro).
Tricotar mais 7 carreiras.
Matar as malhas de 2 em 2, até permanecer apenas 10 malhas na agulha.
Tricotar 1 carreira em ponto de liga. Cortar o fio.
Enfiar a agulha de coser lã neste fio e inserir por dentro das 10 malhas
que estão na agulha de tricot - puxar o fio e formar a ponta do pé. Unir
as malhas na zona do peito do pé e rematar. Coser também metade da
costura de um lado e a outra metade do lado direito para esconder a
costura ao virar o cano da botinha.

Cast on 40 stitches and knit 10 purl rows.
Bind off 10 stitches on each side (remaining 20 stitches in the middle). Purl
another 7 rows.
Bind every 2 stitches, until only 10 stitches remain on needle. Purl 1 row.
Cut yarn.
Insert the single cut yarn with a darning needle through the 10 stitches
remaining on the needle - pull until forming the tip of the toe. Join seams
together and bind off (top of the foot). Also join the seams of the heel (half
sewn up on each side so that when folding the stitch is invisible on the right
side of the heel).
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PASSO A PASSO/STEP by STEP

Vai ser difícil resistir a estas botinhas fofas, tricotadas à mão com o fio Regata
da Rosários 4 - um fio 100% Algodão macio, disponível em mais de 100 cores
deliciosas.
Com um padrão super fácil e rápido de seguir passo a passo - e como um
bónus pode ser adaptado a qualquer tamanho! Um fantástico presente para
tricotar em qualquer estação!
It’s hard to resist these cute hand-knit baby booties made from Rosários 4,
Regata yarn - 100% soft Cotton available in more than 100 luscious colours.
A super easy and quick to finish pattern to follow step by step - plus it can be
adapted to any size! A great gift to knit in any season!
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