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MATERIAL:

150gr de fio Rosários 4 Regata cor 01 cru.

AGULHAS:

Crochet n.º 3,5.

TOP DE CROCHET
PONTOS:

Tricot: canelado 1x1; Crochet: quadrados abertos; paus

CROCHET TOP
STITCHES: Knit: tubular 1x1 st; Crochet: open mesh; treble st; crochet

EXECUÇÃO:

EXECUTION:

PULSEIRA

CROCHET CUFF

EXECUÇÃO:

Fazer 2 flores em crochet e unir as laterais com um ponto de malha baixa.

Cor/Colour .01 .XX . XX

NEEDLES: #3,5 Crochet hook.

flowers.

PONTOS: Flores; Malha baixa

Regata

150gr of Rosários 4 yarn Regata colour 01 cream.

altos; flores.

Frentes e Costas: Iniciar com 88 malhas de canelado 1x1 e tricotar
38 carreiras. Remata. Iniciar o ponto de crochet e fazer quadrados abertos
com espaços de 2 malhas de corrente entre cada. Fazer 22 voltas, sendo
que à 22ª deixa 2 abertos de cada lado. Na 23ª volta, faz uma carreira
de paus altos. À parte faz 4 flores em crochet e aplica em cima da 23ª volta
com separações de paus altos (5 grupos de paus altos = 5 voltas, cada uma
com 4 paus altos) entre elas. Rematar a parte de cima com uma carreira
de paus altos. Fazer outra parte igual. Unir costas e frentes, faz as alças
de paus altos (18 voltas de 4 paus altos).
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MATERIAL:

Os fios Rosários 4, com a sua vasta gama de referências, fibras e cores,
permitem-lhe dar às suas peças um toque original. Nomeadamente, o clássico
100% Algodão - Regata, é o fio ideal para peças em croché ou macramé - uma
forte tendência para esta estação. Abuse das peças em croché como bikinis,
tops, ou com apenas detalhes em croché em pulseiras, malas, etc.
Rosários 4 yarns, with its wide range of references, fibers and colours allow
you to convey your knits with a unique touch. Particularly, the classic 100%
cotton yarn - Regatta, this yarn is ideal for crochet or macramé - a strong trend
for this season. Take advantage of crochet bikinis, tops, or just add crochet
details on bracelets, bags, etc.

Front and back side: Cast on 88 sts on knitting needles and knit a tubular
1x1 st working 38 rows. Bind off. Begin to crochet an open mesh leaving
a 2 chain space between each open square. Crochet 22 rows, at the 22nd
decrease 2 open meshes on each side. On the 23rd row, crochet a row
of treble sts. On the side, crochet 4 flowers and apply onto the 23rd row
leaving spaces of treble sts (5 groups of treble sts = 5 rows, each with
4 treble sts) between them. Bind off the top row. Make another side the
same way. Join front and back side together, make shoulder straps
(18 rows of 4 treble sts on each).

STITCHES: Crochet flowers; Single crochet.
EXECUTION:

Crochet 2 flowers and join sides together with a single stitch.

