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Vestido Carícia
Carícia Dress

Primavera . Verão
Spring . Summer

Gorro | Bonnet

Cueca |Diaper cover

Sapatinhos | Shoes

15 cm

8 cm
12 cm

9 cm

6 cm

2 cm

10 cm
15 cm

7 cm

MATERIAL:

180g de fio Rosários 4 Carícia cor 13 lilás;
10g de fio Rosários 4 Carícia cor 01 bege;
(85% Acrílico / 15% Poliamida).

AGULHAS:

Tricot N.º 3; Crochet N.º 2,5.

NEEDLES: # 3 Knitting needles; # 2,5 Crochet hook.

BONNET

EXECUÇÃO:

EXECUTION:

Executa 80 malhas de meia em bege. Às 10 carreiras diminuir sempre
2 malhas de 18 em 18. Depois trabalha mais 3 carreiras (4 vezes)
sempre rematando de cada vez as 2 malhas desencontrando os remates
anteriores. Fechar as costura de lado.

ACABAMENTOS:

Fazer um picot em lilás em malha baixíssima e aplicar florinhas em
crochet no topo e em toda a volta.

CUECA

PONTOS: Canelado 1x1; Meia; Picot malha baixíssima; Florinhas crochet.
EXECUÇÃO:

Faz um enfiado de 48 malhas de largura de canelado 1x1 para o cós.
A seguir em malha de meia trabalha 20 carreiras de altura sempre
a aumentar mais 1 malha de cada lado. Terá uma largura de 88 malhas.
A seguir trabalha as 20 carreiras mas diminui 1 malha de cada lado
(abertura da perna). Como a cueca é feita toda inteira (aberta) continua
a tricotar a abertura da perna para o outro lado seguindo as mesmas
instruções mas no sentido inverso ou seja vai acabar com o cós 1x1
como iniciou.

ACABAMENTOS: Antes de unir de lado faz um picot de malha baixíssima
em crochet em lilás em toda a volta da zona da abertura da perna. Aplica
6 pequenas florinhas em crochet e aplicar na parte de trás.

SAPATINHOS

PONTOS: Ponto baixíssimo; Ponto alto; Ponto baixo.
EXECUÇÃO:

Fazer uma corrente em bege com 15 pontos baixos e trabalhar à volta
5 voltas. Fazer 1 volta de ponto baixíssimo. Fazer 2 voltas de *ponto alto.
À frente do sapatinho faz 4 carreiras de 12 p. altos em cada carreira. Atrás
4 carreiras de 16 p. altos em cada carreira. Une as 4 carreiras da frente às
2 voltas de *ponto alto para formar o peito do pé. Faz 2 correntes para as
tiras que cruzam à frente. Com o fio lilás faz um ponto baixíssimo à volta
da abertura do sapatinho. Aplica os botões.

Cor/Colour 13 .01

Carícia

180gr of Rosários 4 Carícia yarn colour 13 lilac;
10gr of Rosários 4 Carícia yarn colour 01 beige;
(85% Acrylic / 15% Polyamide).

GORRO

PONTOS: Meia; Picot (malha baixíssima); Florinhas crochet.
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MATERIAL:

Este fio tem um toque macio e foi concebido especialmente para os mais
pequenos, contudo é usado para toda a família. O fio Carícia oferece uma
vasta gama de cores e podem ser lavadas à máquina.
This yarn has a soft feel designed especially for toddlers yet it is used by the
whole family. Carícia yarn offers a wide range of colours and can be machine
washed.

STITCHES: Knit; Edging (single st); Tiny crochet flowers.
Cast on 80 knit sts in beige. On the 10th r always decrease 2 sts every
18 sts. Then, work another 3 rows (4 times) always binding each time the
same 2 sts uneven from the previous sts. Join the sides together.

FINISHING:

Crochet an edging in lilac (single st) and apply tiny crochet flowers onto
the top of the bonnet and all around.

DIAPER COVER

STITCHES: 1x1 Tubular st; Knit st; Edging (single stitch); Tiny crochet flowers.
EXECUTION:

Work 48 tubular 1x1 rib sts (width) for the waist line. Then using a knit
stitch, knit 20 rows always increasing 1st on each side. You will have 88
sts. Next, work 20 rows and decrease 1st on each side (leg opening).
As the diaper cover is knit as a whole (open) continue knitting the leg
opening to the other side following the same instructions but backwards
in other words you shall finish as started with the tubular 1x1 rib st.

FINISHING:

Before joining the sides of the diaper cover crochet an edging – single st
in lilac all around the leg openings. Make 6 tiny crochet flowers and apply
on the back side.

SHOES

STITCHES: Single stitch; Half treble stitch; Double crochet stitch.
EXECUTION:

Crochet a chain st in beige with 15 double crochet sts and work 5 rounds.
Crochet 1 round of single st. Crochet 2 rounds of *half treble st. In the
front side of the shoe crochet 4 rows of 12 double crochet sts on each
row. In the back 4 rows of 16 half treble sts on each row. Join the 4
front rows to the 2 rounds of *half treble sts to form the top of the shoe.
Crochet 2 chain sts for the straps that cross in the front. With the lilac yarn
crochet a single st all around the opening of the shoe. Apply the buttons.

