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MATERIAL:

680gr de fio Rosários 4 Tradição cor 8 azul
(100% Lã)
6 botões dourados

AGULHAS:

Tricot Nº6

# 6 knitting needles

EXECUÇÃO:

EXECUTION:

Mangas: Monta 32 malhas na agulha. Aumenta 1 malha de cada lado
nas próximas 10 carreiras depois nas seguintes 10 carreiras diminui 1
m de cada lado e forma o franzido. Segue a direito 40 carreiras e inicia
a cava matando 1 m de cada lado em todas as voltas. Remata e faz a
outra manga igual.
Gola: Monta 40 malhas na agulha e trabalha o ponto de bago de arroz
tricotando 8 carreiras a direito. Remata.

ACABAMENTOS:

Unir as primeiras 3 partes do casaco (as costa, frentes e mangas). Coser
a gola e aplicar os botões dobrando e prendendo a lapela ao casaco.

Cor/Colour 08 . 06 . 04

NEEDLES:

STITCHES: Seed stitch:
Row 1: *k1, p1; rep from *
Row 2: *p1, k1; rep from *

Frente (esquerda): Monta 20 malhas na agulha e começa a trabalhar 20
carreiras a direito apenas do lado da cintura e do lado oposto (o lado onde
a lapela irá dobrar) diminui 1 malha apenas de cada lado nas próximas
20 carreiras. Segue a direito mais 20 carreiras de cada lado (do lado
da lapela segue a direito até totalizar 56 carreiras). Só do lado da cava,
começa a aumentar 1 m de 2 em 2 carreiras mais 20 carreiras. Inicia as
cavas rematando 3-2-1. Trabalha mais 60 carreiras até ao ombro.
(Lapela: quando chegar às 56ª carreira do lado da lapela remata a direito
10 malhas e continua a tecer a frente até ao ombro sem diminuições ou
aumentos).
Fazer a outra frente da mesma forma mas trabalhando a lapela direita.

Tradição

680gr of Rosários 4 Tradição yarn colour 8 blue
(100% Wool)
6 golden buttons

PONTOS: Bago de arroz:
Carreira 1: *1 meia, 1 liga; rep a partir de *
Carreira 2: *1 liga, 1 meia; rep a partir de *
Costas: Monta 70 malhas na agulha e começa a trabalhar o ponto de
bago de arroz. Tricotar 20 carreiras a direito. Diminui 1 malha em cada
lado para a cintura em cada uma das próximas 20 carreiras. A seguir,
começa a aumentar 1 m de 2 em 2 carreiras até completar mais 20 carr.,
e inicia as cavas, rematando 3-2-1. Trabalha mais 60 carreiras até ao
ombro e remata.
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MATERIAL:

Deixe-se seduzir pela tendência de inspiração militar para esta nova estação
com um clássico Rosários 4 - Tradição - um fio 100% Lã de origem Natural.
Explore as possibilidades infinitas do tricot conferindo-lhe sempre uma textura
suave e moderna.
Let yourself be seduced by the trend of military inspiration for this new season
with a Rosários 4 classic - a yarn 100% Natural Wool. Explore the infinite possibilities of knitting always with a smooth and modern texture.

Back: Cast on 70 sts and knit a seed st. Knit 20 rows straight. Decrease
1 st on each side for the waist line on each of the next 20 rows. Next,
increase 1 st every 2 rows until completing another 20 rows and begin
the arm holes 3-2-1. Knit another 60 rows up to the shoulder and bind.
Front (left side): Cast on 20 sts and knit 20 straight rows only on the waist
line and on the opposite side ( the side where the lapel folds) decrease
1 st on each side only on the next 20 rows. Continue knitting straight
another 20 rows on each side (on the lapel knit straight up until totalling
56 rows). Just on the arm hole side, begin increasing 1 st every 2 rows for
another 20 rows. Start decreasing to the arm holes 3-2-1. Knit another 60
rows to to the shoulder line.
(Lapel: Reaching the 56th r on the lapel bind 10 sts straight and continue
knitting up to the shoulder without decreasing or increasing).
Knit the other front side the same way but work the lapel on the right side.
Sleeves: Cast on 32 sts and increase 1 st on each side for the next 10
rows then decrease 1 st on each side foe the next following rows to form
a frill. Knit 40 rows straight binding to the arm hole 1 st on each side on
every row. Bind off and knit the other sleeve the same way.
Collar: Cast on 40 sts and knit 8 rows straight of seed st. Bind off.

FINISHING:

Join the 3 parts of the jacket (back, front and sleeves). Sew the collar and
adorn the buttons folding the lapels fastening onto the jacket.

