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MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

250 g de fio Rosários 4 Pluma cor 88.

Tricot n.º 7, 10, 12.

PONTOS

Canelado executa-se tricotando malha de meia por malha de liga ou
ponto jersey.

O ponto jersey executa-se tricotando malha de meia pelo direito do
trabalho e malha liga pelo avesso.

EXECUÇÃO

Retângulo em ponto jersey: com dois fios de Pluma cor 88 montar 50
malhas em agulha n.º 7 e tricotar 5 carreiras. Mudar de agulha para o
n.º 10 e tricotar 120 carreiras, mudar novamente para as agulhas n.º 7 e
tricotar 5 carreiras, rematando no final.
Retângulo em canelado: com dois fios de Pluma cor 88 montar 50 malhas
em agulha n.º 12 tricotando canelado de 2 malhas de liga por 2 malhas
de meia, durantes 74 carreiras. Mudar de agulhas para o n.º 10 e tricotar
canelado de 1 malha de liga por 1 malha de meia, durante 92 carreiras.
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Coser: dobrar o retângulo em ponto jersey ao meio e coser o lado direito
no sentido vertical desde o cós ao início da cava, deixando 22 cm. Dobrar
o retângulo canelado e unir as costas, iniciando pela lateral do retângulo
onde o canelado é de 2 malhas por 2 malhas, e coser 56 cm, rematar
e medir 25 cm para o decote da peça. Voltar a coser o restante até à
extremidade do retângulo mais curto. Alinhar bem a peça numa superfície
plana e medir 22 cm para a cava do lado esquerdo e coser a lateral do
cós ao início da cava.

250 g of Rosários 4 Pluma yarn, colour 88.

#7,10, 12 knitting needles.

STITCHES

Rib stitch: knit stitch and purl stitch.
Jersey stitch: consists of executing the knit stitch on the right side of your
work and the purl stitch on the wrong side.

EXECUTION

Rectangle in jersey stitch: cast on 50 stitches (2 strands), knit 5 rows using
needle #7. Change to needle #10, knit 120 rows, change to needle #7, knit
5 rows. Bind off.
Rectangle in rib stitch: cast on 50 stitches (2 strands) using needle #12,
knit in rib 2x2, until you obtain 74 rows. Change to needle #10 and knit in
rib 1x1,until you obtain 92 rows.
Sewing: fold jersey rectangle in half and sew on the right side, in the vertical
from the waistband to the armhole leaving 22 cm.
Fold rib rectangle and join it to the shoulders beginning on the side where
the rectangle rib is 2x2, sew 56 cm. Bind off. Measure an opening of 25
cm for the neckline. Lastly, sew the remaining up to the tip of the shorter
rectangle. Align the two pieces on a flat surface and measure 22 cm for the
left armhole. Sew the side from the waistband to the armhole.

PLUMA

(100% Acrílico/100% Acrylic)

Fio com toque leve, muito semelhante ao mohair. Pela sua textura e
leveza, é perfeito para criar peças sofisticadas ou mais descontraídas
para os dias de inverno.
A fluffy yarn to the touch, very similar to mohair. Its texture and lightness,
is perfect for creating sophisticated or casual knits for dreary winter days.

Cor/Colour 13

