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Agulha de crochet n.º 5.

Crochet needle # 5.

PONTO

STITCH

MEDIDAS

MEASUREMENTS

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

1.ª carreira: todas as malhas em meia.

1st row: knit all stitches.

4 novelos Mignon Rosários 4 cor 05 (100g/250m).

Agulhas de tricot n.º 5 ½.

Pavão.

180cm x 54cm.

Montar 85 malhas.
2.ª carreira: 4 malhas em meia, 77 malhas em liga, 4 malhas
em meia.
3.ª carreira: 4 malhas em meia, * 2 malhas juntas em liga 2 vezes:
1 laçada - 1 meia 3 vezes; 1 laçada; 2 juntas em liga 2 vezes *;
repetir as instruções entre * * até às últimas 4 malhas; 4 meia.
4.ª carreira: 4 malhas em meia; 77 malhas em liga trabalhando as
laçadas como pontos, 4 meia.
Repetir estas 4 filas até o trabalho medir aproximadamente 180
cm, acabando com duas filas em meia.
Borlas

4 balls of Mignon Rosários 4, colour 05 (100g/250m).

Knitting needles # 5 ½.

Peacock stitch.

180cm x 54cm.

Cast on 85 stitches.
2nd row: knit 4, purl 77, knit 4.

3rd row: knit 4, *P2tog, 2 times; yarn over - knit 1, 3 times; yarn
over; P2tog, 2 times *, repeat instructions from *to * up to the last
4 stitches; knit 4 sts.
4th row: knit 4; purl 77 working the loops as stitches, knit 4.

Repeat these 4 rows until the work measures approximately 180cm.
Last two rows: knit all stitches.
Tassels

Make 10 tassels, fasten 5 along the first row and 5 along the last row.
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Fazer 10 borlas e aplicar 5 ao longo da primeira fila e 5 ao longo
da última fila.

MIGNON
(40% Poliamida, 36% Acrílico, 12% Lã e 12% Mohair/40% Polyamide, 36% Acrylic, 12%
Wool, 12% Mohair.)

A écharpe Mingon é uma peça de eleição para o guarda-roupa
de Outono/Inverno. A leveza do fio faz com que seja perfeito para
trabalhos grandes, e a sua composição, que inclui mohair, torna
as peças incrivelmente aconchegantes.
The Mignon scarf is a supreme choice for this Autumn/Winter's
wardrobe. This feathery yarn is perfect for extensive projects as well
as turning knits into incredibly warm pieces owing to the Mohair
in its composition.
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