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MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Crochet n.º 6.

#6 crochet needle.

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

PONTOS

STITCHES

Canelado 1x1 executa-se tricotando 1 malha meia por 1 malha liga.

Rib 1x1.

300 g de fio Rosários 4 Cardigan cor 13.

Tricot n.º 6.

Ponto liga e ponto meia.

Ponto borboto executa-se tricotando dentro do mesmo ponto várias malhas.
Malha baixa.

EXECUÇÃO

Frente: montar 35 malhas, tricotar em canelado 1x1, 6 carreiras. Tricotar
em ponto meia durante 18 cm, tendo a atenção de tricotar as 4 malhas
iniciais em ponto liga. Dividir o trabalho e começar a fazer o losango
de borbotos (tricotar dentro de um mesmo ponto, várias malhas), 4
borbotos por 4 borbotos durante 10 cm. Tricotar os restantes 13 cm em
ponto meia.
Repetir todo o processo, mas no sentido inverso.
Decorar a gosto, com bolsos e com botões.
Verso: montar 60 malhas e tricotar 110 carreiras em ponto liga.

300 g of Rosários 4 Cardigan yarn colour 13.

#6 knitting needles.

Purl stitch; knit stitch; low stitch.
Pilling stitch: knitting several times in the same stitch.

EXECUTION

Front 2: cast on 35 stitches and knit 6 rows in Rib 1x1. Knit 18 cm in knit
(note to knit 4 stitches in purl in the beginning of each row). Divide the piece
and begin a diamond of pilling balls (within the same stitch), 4 rows of 4
pillings within 10 cm. Knit the remaining 13 cm in knit.
Repeat the process but in the reverse.
Decorate with pockets and buttons.
Back: cast on 60 stitches and knit 110 rows in purl.

Sewing: join 2 front pieces with back and close by knitting a row in low
stitch.
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Coser: unir as duas partes e fechar tricotando uma carreira de malha
baixa.

CARDIGAN

(94% Lã Merino Super Fina; 6% Poliéster Elite/94% Superfine MerinoWool; 6% Polyester Elite)

Fio de lã de merino, perfeito para a decoração dos seus espaços. A
torção, a suavidade e a elasticidade do fio Cardigan torna-o ideal para
tricotar almofadas aconchegantes para toda a sua casa. É só deixar a
sua imaginação fluir.
Merino wool yarn is perfect for decorating spaces. The twisting, softness
and elasticity in Cardigan makes it ideal for knitting cozy pillows to scatter all
around the house. Allow your imagination to flow.
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