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MATERIAL

130g de fio Rosários 4 Sensia cor 01 branco

(32% Mohair Kid; 28% Poliamida; 42% Acrílico).

AGULHAS
Tricot N.º 3.

PONTOS

Meia; cós tubular.

EXECUÇÃO

Montar 223 malhas e tricotar em meia 6 carreiras de cós duplo (12
total). Seguir os pontos indicados tricotando o tamanho desejado ou
seguindo o tamanho no desenho técnico.

130g of Rosários 4 yarn Sensia colour 02 cream
(32% Kid Mohair; 28% Polyamide; 42% Acrylic).

NEEDLES

# 3 knitting needles.

STITCHES

Knit st; tubular rib.

EXECUTION

Follow stitch pattern and apply to desired size or reproduce the size
on chart.

Exemplo Montagem cós tubular:

Example for a Tubular cast-on rib:

Exemplo: 12 malhas e no fim obtemos 23 (12x2=24 e 24-1=23).

Example: 12 sts and you’ll get 23 sts (12x2=24 and 24-1=23).

1.º Começa-se por montar metade das malhas pretendidas com um
fio auxiliar de cor diferente. No final vamos obter o dobro das malhas
montadas menos 1.

1st: Start by casting on half the number of required stitches for the
ribbing. In the end, there will be the double amount of stitches minus
one.

Começa por 12 malhas montadas com um fio auxiliar de outra cor
(ex.: amarelo).

Cast on 12 sts with a different coloured yarn (ex: yellow).

3.º Juntar o fio do trabalho (ex.: azul) e tricotar em meia.

4th: With working yarn knit 3 rows. Turning the work around it presents
from wrong side.

2nd: Purl one row.

2.º Tricotar uma carreira em liga.

3rd: Join the working yarn (ex: blue) and knit next rows.

4.º Tricotar 3 carreiras em meia com o fio do trabalho. Virando o
trabalho apresenta-se do lado do avesso.

5th: Purl the first stitch.

5.º Tricotar a 1.ª malha em liga.

6.º Passar o fio para trás do trabalho e apanhar a malha azul que se
vê em baixo no meio das malhas amarelas.
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6Th: With yarn at the back of the work, pick up first blue loop in the
middle of yellow sts:
7th: Bring the loop to left-hand needle and knit it normally.

7.º Passá-la para a agulha esquerda e tricotá-la normalmente em
meia.

8th: Bring yarn to the front of the work and purl next stitch from lefthand needle.

9.º Passando o fio para trás do trabalho, apanhar outra malha de
baixo, passá-la para a agulha esquerda e tricotá-la em meia.

10th: Repeat until the end: alternately purl one stitch from left-hand
needle and knit one loop picked up from the middle of waste yarn
(yellow). In the end you will get 23 sts.

8.º Passar o fio para a frente do trabalho e tricotar a próxima malha
da agulha esquerda em liga.

9th: Again, with yarn on the back of the work, pick up another blue loop,
slip it to left-hand needle and knit it.

10.º Continuar a tricotar até ao fim da volta, alternadamente, uma
malha da agulha esquerda em liga e uma malha apanhada em baixo
em meia. No final, obtém 23 malhas.

11th: Remove waste yarn (yellow) and work the ribbing as it presents.

11.º Retirar o fio auxiliar e trabalhar o canelado como se apresenta.

SENSIA

(32% Mohair Kid; 28% Poliamida; 42% Acrílico)

Um artigo de luxo – o fio Sensia combina uma mistura de Mohair
que confere às peças um leve peso de pluma. Um fio finíssimo
que pode ser tricotado a 1, 2 ou até 3 cabos para obter um look
mais forte. Fino e macio este pulover em tons de cru é ideal para
complementar com saia, calças num tom mais descontraído ou
mais formal.
This lightweight hand knitted pullover made from Sensia yarn is a
luxury Mohair blend that can be knitted with one, two or even three
strands held together for dramatically different looks. Shear and soft
in a creamy white shade to wear with skirts or trousers for a relaxed
work or evening look.
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