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MATERIAL

MATERIAL

180 g de fio Rosários 4 For Nature cor 26 cinza claro.

180 g of Rosarios 4 For Nature yarn colour 26 light grey.

180 g de fio Rosários 4 For Nature cor 01 branco.

AGULHAS

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

EXECUÇÃO

EXECUTION

N.o 3,5.

Canelado 1x1; torcido simples; meia (formar canelado); liga.

Explicação para o torcido simples:
(torcido de 4 malhas, com 10 carreiras de intervalo)
1.a carreira: (será o avesso do trabalho) 6 m de meia, 4 m de liga, 6 m
de meia.
2.a carreira: 6 m de liga, 4 m de meia, 6 m de liga, mais 4 meia.
3.a carreira: igual à 1.a carreira.
4.a carreira: 6 m liga, passar as próximas 2 m para uma agulha auxiliar,
colocada por trás do trabalho (ou pela frente), e tricotar como meia as
2 m seguintes da agulha esquerda, depois tricotar também em meia as
2 m que estão na agulha auxiliar, 6 m em liga, mais 4 meia.
5.a, 7.a, e 9.a carreira: iguais à 1.a carreira.
6.a, 8.a e 10.a carreira: iguais à 2.a carreira.
Repetir da 1.a à 10.a carreira.
Pulôver: iniciar um cós canelado 1x1 com 192 malhas de largura e
trabalhar 2 carreiras em branco depois muda para o cinza claro e completa
o cós de 6 cm de altura. Muda para o branco e inicia com o desenho com
*8 m de liga, o torcido simples, 8 m liga, 8 m meia*. Repete o padrão e
faz uma risca em cinza claro de 4 carreiras a cada sequência completa
de 4 torcidos. Segue trabalhando 164 carreiras até à cava. Até ao bico do
decote do pulôver tem 160 carreiras e começa a abrir de 2 em 2 carreiras.
Fazer as costas de igual forma mas a direito. Fazer tiras de canelado 1x1
com 3 cm de altura para o decote e cavas.
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180 g of Rosarios 4 For Nature yarn colour 01 white.

# 3,5 knitting needles.

1x1 rib st; simple cable; knit st (rib); purl.

Simple cable pattern:
(4 st cable with a 10 row interval)
1st row: (wrong side) k6, p4, k6.
2nd row: 6p, 4k, 6p, another k4.
3rd row: same as 1st r.
4th row: p6, slip 2 sts onto cn and hold to back (or front), and knit next
2 sts from left hand needle. Next, knit the 2 sts from the cable also, p2,
another k4.
5th, 7th and 9th rows: same as 1st r.
6th, 8th and 10th row: same as 2nd r.
Repeat rows 1 to 10.
Pullover: cast on 192 sts and begin a 1x1 rib and knit 2 rows in white then
change to light grey and complete a 6 cm waistband. Change to white and
begin the pattern *p8, simple cable pattern, p8, k8*. Repeat pattern and
knit 4 rows stripes in light grey every 4 complete cables. Continue working
164 rows up to the arm hole. The neck line begins to open every 2 rows at
160th row. Knit the back side straight up. Knit 1x1 3 cm high ribbed bands
for neckline and arm holes.

For Nature

(100% Algodão Orgânico/100% Organic Cotton)

Se pretende um fio notável para tricotar texturas bem definidas – For
Nature - 100% algodão orgânico conserva esse elemento especial. Além
das cores lisas, a Rosários 4 sugere também o fio For Nature Print - uma
nova versão arrojada disponível em cores matizadas, ideal para qualquer
peça que exija um cair de malha ideal.
When you want a great yarn for well-defined colour patterns – For Nature has
got that special element – 100% organic cotton. Besides our bold plain colours,
Rosários 4 also suggests For Nature Print - a new version available in gorgeous
variegated colours ideal for any sweater that loves a little drape.
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