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INVICTA

51% Lã

51% Wool

DESIGN

LUÍSA LÓ

49%
Acrílico
49%
Acrylic
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Xaile Invicta
Invicta shawl
285 cm

Outono . Inverno
Autumn . Winter

90 cm

FIO

YARN

3 novelos de Invicta Rosários 4 cor 13 (150g/520m).

3 balls of Rosários 4 Invicta, colour 13 (150 g/520 m).

AGULHAS

NEEDLES

Tricot 4,5 mm.

4,5mm knitting needles.

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

Montagem

Cast on

Carr 1: montar 1 malha e nessa mesma malha tricotar 1 meia, 1
laçada, 1 meia. Ficou com 3 malhas na agulha.

Row 1: cast on 1 st; knit 1, yarn over, knit 1 on the same stitch.
You should have 3 stitches on the needle.

Carr 2: 2 meia, na próxima malha tricotar 1 meia, 1 laçada, 1
meia. Ficou com 5 malhas na agulha.

Row 2: knit 2, in the next stitch knit 1, yarn over, knit 1 (on the
same stitch). You should have 5 stitches on the needle.

Carr 3: 2 meia, 1 laçada, 3 meia. Ficou com 6 malhas na agulha.

Row 3: knit 2, yarn over, knit 3. You should have 6 stitches on
the needle.

Corpo do Xaile
Carr 1: 3 meia, 1 laçada, meia até ao final da carreira.

Body of the shawl

Carr 2: todas as malhas em meia até às últimas 3 malhas, 1
laçada, 3 meia.

Row 1: knit 3, yarn over, knit until the end of the row.
Row 2: knit until the last 3 stitches, yarn over, knit 3.

Carr 3: 3 meia, 1 laçada, meia até últimas 3 malhas, 2 malhas
juntas em meia, 1 meia.

Row 3: knit 3, yarn over, knit until the last 3 stitches, knit 2
together, knit 1.

Carr 4: todas as malhas em meia até às últimas 3 malhas, 1
laçada, 3 meia.

Row 4: knit until the last 3 stitches, yarn over, knit 3.

Deverá repetir estas 4 carreiras até obter 380 malhas na agulha
(ou até ao tamanho desejado).
Rematar todas as malhas sem apertar.
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Reservar cerca de 25g de fio para fazer as 3 borlas que serão
cosidas nas 3 extremidades do xaile.

Repeat rows 1 - 4 until you have 380 stitches on the needles (or
until the desired length).
Bind of all stitches loosely.
Save 25g of yarn to make the 3 tassels and sew them on the ends
of the shawl.

INVICTA

(51% Lã, 49% Acrílico/51% Wool, 49% Acrylic)

Invicta é um fio colorido, que de imediato se tornou num dos
favoritos para fazer xailes. E não é por acaso: seja em tricot ou
em crochet, os xailes feitos com Invicta ficam sempre incríveis.
Invicta is a colourful yarn, that immediately became a favourite for
shawls. And it is not by chance: whether knitted or crocheted, shawls
made with Invicta are always incredible.

Cor/Colour 13

