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MATERIAL

MATERIAL

60 g de fio Rosários 4 Be Cool Liso cor 11.

60 g of Rosários 4 Be Cool yarn colour 11.

30 g de fio Rosários 4 Be Cool Liso cor 01.

AGULHAS

NEEDLES

Alfinetes auxiliares de tricot.

Auxiliary pins.

Agulhas circulares de tricot n.º 4.
Agulha de coser ponta redonda.

#4 knitting needles.
Sewing needles (round tip).

PONTOS

STITCHES

Ponto mousse ou jarreteira excuta-se tricotando todas as carreiras do avesso
e do direito em ponto meia.

Long tail stitch: consists of knitting all rows on the wrong side and on the
right side knitting in knit stitch.

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

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

Malha acavalada dupla executa-se tricotando do lado do avesso sempre em
liga e do lado do direito: passar 1 malha para a outra agulha, tricotar 2 malhas
juntas em liga e passar a malha que se deixou de tricotar anteriormente por
cima das 2 malhas tricotadas, 1 laçada.

EXECUÇÃO

Com a cor 11 do fio Be Cool Liso montar 110 malhas e tricotar um cós de
malha duplo. Tricotar em canelado 1x1, 8 carreiras.

9.ª e 10.ª carreiras: tricotar 6 malhas em ponto jarreteira, mudar para a cor
01 (mudar de cor sempre na carreira do avesso) e *passar 1 malha sem
tricotar, 2 malhas ponto jarreteira (tudo neste ponto), passar 1 malha, tricotar
2 malhas, passar 1 malha, tricotar 7 malhas*, repetir de *a* até às últimas 6
malhas, mudar para a cor 11 e tricotar 6 malhas em ponto jarreteira.
11.ª e 12.ª carreiras: mudar para a cor 11 e tricotar 6 malhas em ponto
jarreteira, 92 malhas em ponto jersey, 6 malhas em ponto jarreteira.
Repetir da 9.ª carreira à 12.ª carreira durante mais 8 carreiras.

21.ª e 22.ª carreiras: com a cor 11, tricotar 6 malhas em ponto jarreteira,
mudar para cor 01 e tricotar 92 malhas em ponto jersey, com a cor 11,
tricotar 6 malhas em ponto jarreteira
23.ª e 24.ª carreiras: com a cor 11, tricotar 6 malhas em ponto jarreteira,
*7 malhas em jarreteira (sempre neste ponto), passar 1 malha, tricotar 2
malhas, passar 1 malha, tricotar 2 malhas, passar 1 malha*, repetir de *a*
até ficar com 6 malhas, tricotar em jarreteira.
Repetir da 21.ª à 24.ª carreira durante mais 10 carreiras.
35.ª e 36.ª carreiras: repetir a 11.ª e 12.ª carreiras.

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

Rib 1x1
Double acavalada stitch: consists of knitting in purl on the wrong side and on the
right side: slip 1 stitch to the other needle, knit 2 stitches together in purl and pass
the stitch that was left unknit on top of the 2 knitted stitches, 1 yarn over.

EXECUTION

Cast on 110 stitches in Be Cool 11 and knit a waistband in double stitch. Knit
8 rows in rib 1x1.
9th and 10th row: knit 6 long tail stitches, change to colour 01 (always change
colour on the wrong side) and *slip 1 unknit stitch, 2 stitches in long tail (all
in this stitch) slip a stitch, knit 2 stitches, slip a stitch, knit 7 stitches*, repeat
*to* up to the last 6 stitches, change to colour 11 and knit 6 long tail stitches.
11th and 12th row: change to colour 11 and knit 6 long tail stitches, 92 jersey
stitches and 6 long tail stitches.
Repeat 9th to 12th row for 8 more rows.
21st to 22nd row: knit 6 long tail stitches in colour 11. Change to colour 01 and
knit 92 jersey stitches. Using colour 11 knit 6 long tail stitches.
23rd to 24th row: Using colour 11, knit 6 long tail stitches, *7 long tail stitches
(always in this stitch), slip 1 stitch, knit 2 stitches, slip 1 stitch, knit 2 stitches,
slip 1 stitch*, repeat*to* until having 6 stitches, knit in long tail.
Repeat 21st to 24th row for 10 rows.
35th to 36th row: repeat 11th and 12th row.

37th to 38th row: repeat 9th and 10th row.
Repeat 35th to 38th row for 8 rows.
Change to colour 11 and knit 6 long tail stitches, 92 jersey stitches, 6 long tail
stitches and 9 more rows. Set aside.

37.ª e 38.ª carreiras: repetir a 9.ª e 10.ª carreiras.
Repetir da 35.ª à 38.ª carreiras durante 8 carreiras.
Mudar para a cor 11 e tricotar 6 malhas em ponto jarreteira, 92 malhas
em ponto jersey, 6 malhas em ponto jarreteira, e tricotar mais 9 carreiras.
Colocar o trabalho em pausa.

Sleeves: cast on 41 stitches in colour 11. Knit in rib 1x1, 6 rows. Repeat
instructions from 9th to 46th row, without considering the 6 long tail stitches
at the ends. Change to jersey and knit 10 more rows, leave on hold. Repeat
for the 2nd sleeve.

Retomar o trabalho: tricotar 6 malhas em ponto jarreteira; 24 malhas em
jersey; 1 malha acavalada dupla; continuar a tricotar em uma das mangas, 41
malhas em ponto jersey; repetir 1 malha acavalada dupla; tricotar 50 malhas
em ponto jersey; repetir 1 malha acavalada dupla; continuar a tricotar em uma
das mangas 41 malhas em ponto jersey; repetir 1 malha acavalada dupla;
tricotar 24 malhas em ponto jersey; 6 malhas em ponto jarreteira.
Continuar a tricotar de forma a respeitar sempre as malha acavalada.

Should end with: front pieces with 13 stitches in jersey, shoulder line 8
stitches in jersey and back with 18 stitches in jersey. Finalize by knitting rib
1x1 on all the stitches remaining on needle, 4 rows. Bind off.

Mangas: com a cor 11 do fio Be Cool Print montar 41 malhas. E tricotar
em canelado 1x1, 6 carreiras. Repetir a descrição da 9.ª à 46.ª carreira,
mas sem ter em consideração as 6 malhas em ponto jarreteira das
extremidades. Mudar para o ponto jersey e tricotar mais 10 carreiras,
deixar em espera. Repetir para a 2.ª manga.
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30 g of Rosários 4 Be Cool yarn colour 01.

Resume work: knit 6 long tail stitches, 24 jersey stitches, 1 acavalada double
stitch, continue knitting on 1 of the sleeves, 41 jersey stitches. Repeat 1
acavalada double stitch. Knit 50 jersey stitches. Repeat 1 double acavalada
stitch. Continue knitting on 1 of the sleeves 41 jersey stitches. Repeat 1
stitch in acavalada stitch double stitch. Knit 24 jersey stitches and 6 long
tail stitches.
Continue knitting, following the double acavalada stitch.

Sew sides of the sleeves and apply buttons.

Deverá terminar: partes da frente com 13 malhas em ponto jersey, ombros
8 malhas em ponto jersey e costas 18 malhas em ponto jersey. Finalizar
a tricotar em canelado 1x1 em todas as malhas restantes na agulha, 4
carreiras. Rematar.
Coser as laterais das mangas e decorar a gosto com botões.

BE COOL

(50% Acrílico Microfibra; 50% Poliamida/50% Microfibre Acrylic; 50% Polyamide)

O fio de bebé mais cool da coleção de criança da Rosários 4, em tons
básicos e de tendência, com um toque e suavidade magníficos; é perfeito
para combinar com todos os conjuntos, desde o recém-nascido até aos
mais crescidos, dando-lhe um toque especial.
The coolest babies’ yarn in Rosários’ 4 collection. Besides the wide selection
of basic and updated colour trends and the so apreciated soft touch makes
it perfect to combine with any garment from the newborn to toddlers.

Cor/Colour 04

