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FIO

YARN

AGULHAS

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

FRENTE

FRONT

Tricotar 74 carreiras em liga. Dividir as malhas a meio e matar 5, 4,
3, 2, e 1 para o decote. Rematar em ambos os lados.

Purl 74 rows. Divide the stitches in half and decrease 5, 4, 3, 2,
and 1 for the neckline. Bind off on both sides.

COSTAS

BACK

Tricotar 80 carreiras em liga e rematar.

Purl 80 rows and bind off.

MANGAS

SLEEVES

Coser a camisola com costura invisível.

Sew sweater using an invisible stitch.

GOLA

COLLAR

8 novelos Cordatta Rosários 4 cor 71 (100g/105m).

Tricot n.º 7.

Canelado 1x1, meia, jarreteira.

Montar 75 malhas e tricotar 15 carreiras em canelado 1x1.

Montar 75 malhas e tricotar 15 carreiras em canelado 1x1.

Montar 45 malhas, tricotar 8 carreiras em liga; depois tricotar 37
carreiras em malha de meia, 8 carreiras de liga e rematar.
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Inserir a agulha no decote para levantar 64 malhas para fazer
a gola; trabalhar 42 carreiras em canelado 1x1. Rematar com
agulha de coser.

8 balls of Rosários 4 Cordatta yarn, colour 71 (100g /105m).

Knitting needles #7.

1x1 rib stitch, knit stitch, garter stitch.

Cast on 75 stitches and work 15 rows in 1x1 rib stitch.

Cast on 75 stitches and work 15 rows in 1x1 rib stitch.

Cast on 45 stitches, purl 8 rows; then knit 37 rows, purl 8 rows and
bind off.

Insert the needle into the neckline to pick up 64 stitches to make
the collar; work 42 rows in 1x1 rib stitch. Bind off with a round tip
sewing needle.

CORDATTA

(55% Lã, 45% Acrílico/55% Wool, 45% Acrylic)

Cordatta é um fio resistente, suave e muito agradável de tricotar.
Este clássico Rosários 4 é versátil, adaptando-se a qualquer tipo
de peça e aos mais diversos pontos. Experimente-o em camisolas para o Outono e Inverno, e tire partido da grande variedade
de cores do Cordatta, disponível não só em cores lisas, mas
também matizadas.
Cordatta is a resistant yarn, soft and pleasant to knit. This Rosários
4 classic is versatile, adjusts to any type of knit and to the most diverse of stitches. Try it on sweaters for Autumn/Winter and choose
from the wide range of Cordatta colours, available in both solid and
printed colours.

Cor/Colour 44

