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Gráfico A/Graphic A

Spring . Summer

Meia/Knit.
Repetir/Repeat.
Liga/Purl.
Laçada/YO.
2 juntas em meia/K2 tog.
Passar 1 m. sem tricotar, 1m. meia e passar a m. não tricotada por cima./SI 1, k1, PSSO.
Passar 1 m. sem tricotar em meia/Slip 1 st as if to knit it.

MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

PONTOS

STITCHES

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

Fantasy stitch: following scheme in graphic A.

350 g de fio Rosários 4 For Nature Print cor 120.

Agulhas tricot n.º 4.

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

#4 knitting needles.

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

Ponto fantasia: executa-se respeitando a sequência de pontos do gráfico A.

Rib 1x1.

EXECUÇÃO

EXECUTION

Costas: montar 108 malhas e tricotar em canelado 1x1, 12 carreiras. Tricotar
em ponto fantasia respeitando a sequência de pontos do gráfico A. Aos 37 cm
de trabalho tricotado aumentar 6 cm de malhas para cada lado e continuar a
tricotar de acordo com o gráfico A.

Preparar o decote: a 3 cm para a altura total (59 cm) rematar as 20 malhas
centrais e continuar a trabalhar em separado, rematando de cada um dos lados
do decote, 2 malhas (3x), 1 malha (3x).
Frente: repetir toda a explicação acima descrita, exceto que nesta parte deverá
preparar o decote a 11 cm da altura total da peça (59 cm). Encontrar as 24
malhas centrais e rematar. Continuar a trabalhar em separado e do lado do
decote rematar 4 malhas (1x), 3 malhas (1x), 2 malhas (1x) e 1 malha (1x).
Coser o ombros, levantar todas as malhas à volta do decote e tricotar em
canelado 1x1 6 carreiras. Coser as laterais e levantar todas as malhas das
mangas e tricotar em canelado 1x1 6 carreiras.
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350 g of Rosários 4 For Nature Print Aqua colour 120.

Back: cast on 108 stitches, knit 12 rows in rib 1x1. Knit in fantasy stitch
according to the stitches in graphic A. At 37 cm of work, increase 6 cm on
each side and continue knitting according to graphic A.
Neckline: bind off 20 central stitches at 3 cm from the total height of 59 cm.
Continue knitting separately, bind off on each side of the neckline, 2 stitches
(3x), 1 stitch (3x).
Front: repeat the above instructions, in this part the neckline is executed at
11 cm, from the total height (59 cm). Locate the 24 central stitches and bind
off. Continue the work separate and bind off on the neckline’s side 4 stitches
(1x), 3 stitches (1x), 2 stitches (1x) and 1 stitch (1x).
Sewing: sew shoulders, pick up the stitches around the neckline and knit
6 rows in rib 1x1. Sew sides, pick up all stitches in sleeves and knit 6 rows
in rib 1x1.

FOR NATURE PRINT

(100% Algodão Orgânico/100% Organic Cotton)

Combinação ideal entre a qualidade e a aparência, num fio 100% algodão
orgânico tinto com tons multicolores. Ideal para criar as suas peças mais
alegres e coloridas sem que tenha de mudar de fio para isso.
A combinaion between quality and presentation, a 100% organic cotton
yarn in multicoloured shades that will cause sensation on its own without
any trouble.

Cor/Colour 101

