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Direita/right

Costas/back

Esquerda/left

Colete

Vest

MATERIAL

MATERIAL

90 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 03.

90 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 03.

90 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 01.
80 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 05.
80 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 07.

80 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 05.
80 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 07.

AGULHAS

NEEDELS

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

Tricot n.º 10.

PONTOS

Canelado: executa-se tricotando 1 malha de meia por 1 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

Costas: com a cor 01 montar 82 malhas e tricotar em canelado (1 malha
meia por 1 malha liga) 31 carreiras. Mudar para o ponto jersey e tricotar
mais 31 carreiras. Trocar o fio para a cor 03 e tricotar em ponto jersey 65
carreiras.

Frente direita: com a cor 05 montar 40 malhas (ao longo da peça
aumentar 6 malhas) e tricotar em canelado 10 carreiras (1 malha meia por
1 malha liga). Mudar para o ponto jersey e tricotar mais 90 carreiras. Trocar
para a cor 01 e tricotar 21 carreiras em ponto jersey.

Frente esquerda: com a cor 07 montar 30 malhas (ao longo da peça
aumentar 6 malhas) e tricotar em ponto canelado (1 malha meia por 1
malha liga) 10 carreiras. Mudar para o ponto jersey e tricotar as restantes
111 carreiras.
Numa superfície plana unir os vários retângulos, e na zona dos ombros,
coser do ombro para o pescoço, coser cerca de 20 cm no lado direito e
16 cm no lado esquerdo. Na laterais deixar 25 cm para a cava, e coser do
cós para a cava.
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90 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 01.

#10 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

Back: cast on 82 stitches, colour 01 and knit 31 rows in rib 1x1.Change
to jersey stitch and knit 31 more rows. Change to colour 03, knit 65 rows
in jersey stitch.
Front right: cast on 40 stitches, colour 05 (while knitting add 6 stitches) and
knit 10 rows in rib 1x1. Change to jersey stitch, knit 90 more rows. Change
to colour 01, knit 21 rows in jersey.
Front left: cast on 30 stitches, colour 07 (while knitting add 6 stitches) and
knit 10 rows in rib 1x1. Change to jersey stitch and knit 111 rows.
On a flat surface, join the rectangles, sew from the shoulder line to the
neckline, (20 cm on the right side and 16 cm on the left side). Sew the
sides from the waistband to the armholes, leaving 25 cm for the armholes.
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Gola

Collar

MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

180 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 07.

Tricot n.º 10.

#10 knitting needles.

PONTOS

STITCHES

Ponto mousse: executa-se tricotando todas as carreiras do direito e do
avesso com malha de meia, resultando o lado direito igual ao lado avesso,
formando as malhas no seu conjunto linhas horizontais.

Garter stitch: is created by knitting every row (or by purling every row),
obtaining horizontal ridges formed by the tops of the knitted loops on every
other row.

EXECUÇÃO

EXECUTION

Coser: dobrar a peça com a malha no sentido horizontal e coser apenas
até onde rematamos as 25 malhas.

Sewing: fold piece horizontally and sew up to where the 25 stitches were
binded off.

Com 2 fios montar 50 malhas e tricotar em ponto mousse 48 carreiras.
Rematar 25 malhas e tricotar mais 24 carreiras rematando no final.
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180 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 07.

Cast on 50 stitches (2 strands) and knit 48 rows. Bind off 25 stitches and knit
24 more rows. Bind off at the end.
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Gorro

Beanie

MATERIAL

MATERIAL

100 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 05.

100 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 05.

25 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 03.

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

Tricot n.º 10.

Alfinetes auxiliares de tricot.

#10 knitting needles.
Relief needles.

PONTOS

STITCHES

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

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

Canelado: malha de meia e malha de liga ou ponto jersey.

Rib stitch: knit stitch and purl stitch.

O ponto de nuvem executa-se montando um número de malhas múltiplo
de 8, mais 6 malhas (tricota-se em ponto jersey para obter o ponto nuvem).

Cloud stitch: consists of casting on stitches multiples of 8, plus 6 more
stitches (knit in jersey to obtain cloud stitch).

EXECUÇÃO

EXECUTION

Retângulo 1: com 2 fios da cor 03 montar 8 malhas e tricotar em canelado
(1 malha de meia por 1 malha de liga) 6 carreiras. Mudar para o ponto
jersey e tricotar mais 31 carreiras. Rematar.

Retângulo 2: com 2 fios da cor 05 montar 48 malhas, tricotar em canelado
(1 malha meia por 1 malha liga) 10 carreiras. Mudar para o ponto nuvem
e tricotar 31 carreiras.
Para fazer o detalhe em ponto nuvem:

1.ª carreira: tricotar em ponto jersey 3 malhas e deixar 2 em pausa; tricotar
6 e deixar 2 em pausa (repetir mais 5x) e tricotar 3 malhas.
2.ª carreira: tricotar em ponto jersey 36 malhas.
3.ª/4.ª/5.ª/6.ª carreiras: repetir a 2.ª carreira.

7.ª carreira: nesta carreira voltar a tricotar as malhas que foram deixadas
em pausa na 1.ª carreira. Ao tricotar deixar comprimento de fio do mesmo
tamanho que a altura das carreiras já tricotadas – tricotar em ponto jersey
7 malhas e deixar 2 em pausa; tricotar 6 e deixar 2 em pausa (repetir mais
4x) e tricotar 7malhas.
8.ª carreira: tricotar em ponto jersey 38 malhas.

9.ª/10.ª/11.ª/12.ª carreiras: repetir a 8.ª carreira.

13.ª à 18.ª carreira: repetir da 1.ª à 6.ª carreira. Tendo atenção para nesta
carreira voltar a tricotar as malhas que foram deixadas em pausa na 7.ª
carreira. Ao tricotar deixar comprimento de fio do mesmo tamanho da
altura das carreiras já tricotadas
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25 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 03.

19.ª à 25.ª carreira: trocar para a cor 03 e repetir a sequência da 7.ª à
12.ª carreira.
Da 26.ª à 31.ª carreiras: trocar para a cor 05 e repetir a sequência da 1.ª
à 6.ª carreira. Rematar.

Unir as extremidades dos dois retângulos e coser, formando uma gola,
tendo a cor 03 para a frente e centrada, coser a extremidade superior
(deixando alguns centímetros nas extremidades para formar as “orelhas”
do gorro).

Rectangle 1: cast on 8 stitches (2 strands), colour 03 and knit 6 rows in rib
1x1. Change to jersey, knit 31 more rows. Bind off.
Rectangle 2: cast on 48 stitches (2 strands), colour 05 and knit 10 rows in
rib 1x1. Change to cloud stitch and knit 31 rows.
Instructions for cloud pompom
1st row: knit in jersey, 3 stitches and leave 2 on hold; knit 6, leave 2 on hold
(repeat 5x) knit 3 stitches.
2nd: knit 36 stitches in jersey.

3rd to 6th: repeat 2nd row.

7th: knit the stitches that were left on hold in the 1st row. Leave a length of
yarn the height of the already knitted rows. Knit in jersey 7 stitches and
leave 2 on hold; knit 6; leave 2 on hold (repeat 4x) knit 7 stitches.
8th row: knit 38 stitches in Jersey.

9th to 12th: repeat 8th row.

13th to 18th: repeat 1st row to 6th row. Knit the stitches that were left on hold
in the 7th row. When knitting leave a length of yarn the height of the already
knitted rows.

19th to 25th: change to colour 03 repeat the sequence from the 7th to the
12th row.
26th to 31st: change to colour 05, repeat the sequence from the 1st to the
6th row. Bind off.
Join the edges of both rectangles and sew. Shape a collar. Colour 03
should be centred in the front, sew the superior edge (leaving 2 tips to
shape into ears).
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Punhos

Cuffs

MATERIAL

MATERIAL

17 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 05.

17 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 05.

32 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 03.
17 g de fio Rosários 4 Joshua, cor 07.

17 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 07.

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

Tricot n.º 07.

PONTOS

Ponto mousse: executa-se tricotando todas as carreiras do direito e do
avesso com malha de meia, resultando o lado direito igual ao lado avesso,
formando as malhas no seu conjunto linhas horizontais.
Ponto jersey: executa-se tricotando malha de meia pelo direito do trabalho
e malha liga pelo avesso.

EXECUÇÃO

1.º punho - Montar 60 malhas com a cor 05 e tricotar em canelado (1
malha de meia por 1 malha de liga) 15 carreiras. Trocar para a cor 07 e
tricotar em ponto mousse 16 carreiras e rematar.

2.º punho - Montar 60 malhas com a cor 03 e tricotar em ponto mousse
10 carreiras, trocar de fio para a cor 07 e tricotar 4 carreiras, voltar para
a cor 03 e tricotar em ponto jersey 4 carreiras. Mudar para a cor 07 e
tricotar em canelado (1 malha de meia por 1 malha de liga) 3 carreiras.
Mudar para a cor 03 e tricotar 5 carreiras. Mudar para a cor 07 e tricotrar
5 carreiras. Rematar.

Coser: dobrar a peça com a malha no sentido horizontal e coser 2 cm
e rematar a ponta, deixar 3 cm para o polegar e voltar a coser até à
extremidade.
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32 g of Rosários 4 Joshua yarn colour 03.

#7knitting needles.

STITCHES

Rib stitch: knit stitch and purl stitch.
Garter stitch: is created by knitting every row (or by purling every row),
obtaining horizontal ridges formed by the tops of the knitted loops on every
other row.
Jersey stitch: consists of executing the knit stitch on the right side of your
work and the purl stitch on the wrong side.

EXECUTION

1st cuff: cast on 60 stitches, colour 05 in rib 1x1, knit 15 rows. Change to
colour 07, knit 16 rows in garter stitch. Bind off.
2nd cuff: cast on 60 stitches, colour 03, knit 10 rows in garter stitch. Change
to colour 07, knit 4 rows, change to colour 03, knit 4 rows in Jersey stitch.
Change to colour 07 knit 3 rows in rib 1x1. Change to colour 03 knit 5 rows.
Change to colour 07 knit 5 rows. Bind off.
Sewing: fold piece with stitches horizontally and sew 2 cm. Bind off. Leave
3 cm for the thumb.

Joshua

(75% Acrílico; 20% Lã; 5% Viscose/75% Acrylic; 20% Wool; 5% Viscose)

Um fio clássico, perfeito para as peças do dia a dia. Com pequenos
detalhes de fio de cor diferente, Joshua permite criar um padrão
irregular, tornando as peças de tricot ainda mais interessantes e com
um carácter único.
A classical yarn that’ll fit perfectly in your daily life. Composed of tiny speckles of
colours, Joshua enables creative irregular patterns, making knitting even more
interesting and unique.

Cor/Colour 21

