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18, 20, 20, 22cm

40, 42, 44, 46cm
38, 40, 42, 44cm

15, 15, 16, 17cm

15, 15, 16, 17cm

FIO

MATERIAL

2 novelos Sensia Rosários 4 cor 2 (50g/475m).

2 balls of Rosários 4 Sensia yarn colour 02 (50g/475m).

2 novelos Sensia Rosários 4 cor 3 (50g/475m).

2 balls of Rosários 4 Sensia yarn colour 03 (50g/475m).

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de tricot n.º 4.

Knitting needles size 4mm.

TAMANHO

SIZES

S (M, L, XL).

S (M, L, XL).

PONTOS

STITCHES

Jarreteira e jersey.

Garter and stockinette stitch.

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

Este casaco é feito trabalhando dois fios ao mesmo tempo.

This coat is worked with two strands simultaneously. It's a simple
coat, with almost no decreases – its beauty lies on the yarn and
detailed stripes.

É um casaco simples, praticamente sem diminuições - a beleza
dele está no fio e nas barras trabalhadas.
COSTAS

BACK

Com 2 fios da cor 3 (cinzento) montar 73 (91, 91, 109) malhas e
trabalhar 4 carreiras em ponto jarreteira. De seguida deverá repetir
as próximas 4 carreiras até o trabalho medir 15cm (15cm, 16cm,
17cm), acabando na 4.ª carreira.

1st row: knit all stitches.

1.ª Carr: todas as malhas em meia.

2nd row: purl all stitches.

2.ª Carr: todas as malhas em liga.

3rd row: K1, *K2tog 2 times – yo, K1 3 times – yo – K2tog 2 times*.
Repeat instructions between * * until the last stitch, K1.

3.ª Carr: 1 meia, *2 juntas em liga 2 vezes - 1 laçada, 1 meia 3
vezes - 1 laçada - 2 juntas em liga 2 vezes* . Repetir as instruções
entre * * até à última malha, 1 meia.
4.ª Carr: todas as malhas em liga.
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Trocar a cor dos fios, juntando um da cor 2 (branco) e um da cor
3 (cinzento) e trabalhar em malha de jersey até as costas medirem
38cm (40cm, 42cm, 44cm) desde o início.

Cast on 73 (91, 91, 109) sts using 2 strands of colour 03 (grey) and
knit 4 rows in garter. Repeat the next 4 rows till work measures 15
cm (15cm, 16cm, 17cm), end on the 4th row.

4th row: purl all stitches.
Change yarn colour, use 1 strand of colour 02 (white) and 1 strand
of colour 03 (grey) and work in stockinette stitch till the back
measures 38cm (40cm, 42cm, 44cm) from beginning.
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CAVAS

ARMHOLES

No início das próximas 2 carreiras, rematar 4 malhas.

At the beginning of the next 2 rows, bind off 4 sts.

No início das próximas 2 carreiras, rematar 3 malhas.

At the beginning of the next 2 rows, bind off 3 sts.

Outono . Inverno

No início das próximas 2 carreiras, rematar 2 malhas.

At the beginning of the next 2 rows, bind off 2 sts.

No início e no fim da próxima carreira, rematar 1 malha.

Then, at beginning and the end of the next row bind off 1 st.

Deverá ficar com 53 (71, 71, 89) malhas na agulha.

Should have 53 (71, 71, 89) sts on the needle.

Continuar em malha de jersey até a cava medir 18cm (20cm,
20cm, 22cm). Rematar todas as malhas.

Continue in stockinette stitch till the armhole measures 18cm
(20cm, 20cm, 22cm). Bind off all sts.

FRENTE ESQUERDA

LEFT FRONT

Com 2 fios da cor 3 (cinzento) montar 37 (55, 55, 73) malhas e
trabalhar 4 carreiras em ponto jarreteira. De seguida deverá repetir as
próximas 4 carreiras até o trabalho medir 15cm (15cm, 16cm, 17cm),
acabando na 4.ª carreira.

Cast on 37 (55, 55, 73) sts using 2 strands of colour 03 (grey) and
knit 4 rows in garter. Repeat the next 4 rows until work measures
15cm (15cm, 16cm, 17cm), end on 4th row.
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1.ª Carr: todas as malhas em meia.
2.ª Carr: todas as malhas em liga.
3.ª Carr: 1 meia, *2 juntas em liga 2 vezes - 1 laçada, 1 meia 3
vezes - 1 laçada - 2 juntas em liga 2 vezes*. Repetir as instruções
entre * * até à última malha, 1 meia.
4.ª Carr: todas as malhas em liga.
Trocar a cor dos fios juntando um da cor 2 (branco) e um da cor 3
(cinzento) e trabalhar em malha de jersey até a frente medir 38cm
(40cm, 42cm, 44cm) desde o início.
CAVA
No início da próxima carreira (do lado direito do trabalho) rematar 4
malhas. Trabalhar 1 carreira do avesso.
No início da próxima carreira, (do lado direito) rematar 3 malhas.
Trabalhar 1 carreira do avesso.

2nd row: purl all stitches.
3rd row: K1, *K2tog 2 times – yo, K1 3 times – yo – K2tog 2 times*.
Repeat instructions between * * until the last stitch, K1.
4th row: purl all stitches.
Change yarn colour, take 1 strand of colour 02 (white) and 1 strand
of colour 03 (grey), work in stockinette stitch till front measures
38cm (40cm, 42cm, 44cm) from beginning.
ARMHOLE
At the beginning of the next row (RS) bind off 4 sts. Work 1 row on WS.
At the beginning of the next row, (RS) bind off 3 sts. Work 1 row on WS.
At the beginning of the next row, bind off 2 sts. Work 1 row on WS.
Then at the beginning of the next row, bind off 1 st.
You should have 32 (50, 50, 68) sts on the needle.

No início da próxima carreira, rematar 2 malhas. Trabalhar 1 carreira
do avesso.

Continue in stockinette stitch till armhole measures 18cm (20cm,
20cm, 22cm). Bind off all sts.

No inicio da próxima carreira, rematar 1 malha.

RIGHT FRONT

Deverá ficar com 32 (50, 50, 68) malhas na agulha.
Continuar em malha de jersey até a cava medir 18cm (20cm,
20cm, 22cm). Rematar todas as malhas.
FRENTE DIREITA
Seguir as instruções para a frente esquerda mas revertendo as
diminuições para a cava para que fique do lado direito.
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1st row: knit all stitches.

Follow the instructions for the left front but reversing the armhole
decreases so that they stay on the RS.
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MANGAS

SLEEVES

Com 2 fios da cor 3 (cinzento) montar 55 (55, 55, 73) malhas
e trabalhar 4 carreiras em ponto jarreteira. De seguida deverá
repetir as próximas 4 carreiras até o trabalho medir 15cm (15cm,
16cm, 17cm), acabando na 4.ª carreira.

Cast on 55 (55, 55, 73) sts, using 2 strands in colour 03 (grey),
work 4 rows in garter. Repeat the next 4 rows till work measures
15cm (15cm, 16cm, 17cm), end on the 4th row.

1.ª Carr: todas as malhas em meia.

2nd row: purl all stitches.

2.ª Carr: todas as malhas em liga.
3.ª Carr: * 1 meia, 2 juntas em meia 3 vezes - 1 laçada, 1 meia 5
vezes - 1 laçada - 2 juntas em meia 3 vezes *. Repetir as instruções
entre ** até à última malha, 1 meia.
4.ª Carr: todas as malhas em meia.
Trocar a cor dos fios juntando um da cor 2 (branco) e um da cor
3 (cinzento) e trabalhar em malha de jersey fazendo os seguintes
aumentos:
Tamanho S: aumentar 1 malha de cada lado de 8 em 8 carreiras
4 vezes. Deverá ficar com 63 malhas.
Tamanho M: aumentar 1 malha de cada lado de 8 em 8 carreiras
6 vezes. Deverá ficar com 67 malhas.
Tamanho L: aumentar 1 malha de cada lado de 8 em 8 carreiras 6
vezes. Deverá ficar com 67 malhas.
Tamanho XL: aumentar 1 malha de cada lado de 8 em 8 carreiras
8 vezes. Deverá ficar com 71 malhas.
Quando a manga medir 40cm (42cm, 44cm, 46cm) fazer as
seguintes diminuições para as cavas:
No início das próximas 2 carreiras, rematar 4 malhas.
No início das próximas 2 carreiras, rematar 3 malhas.
No início das próximas 2 carreiras, rematar 2 malhas.
No início e no fim da próxima carreira, rematar 1 malha.
Deverá ficar com 53 (57, 57, 61) malhas na agulha.
Rematar todas as malhas.
Deverá agora coser os ombros das costas com os ombros das
frentes para proceder ao cós.
CÓS
Usando 2 fios da cor 3 (cinzento) deverá levantar um total de 92
malhas ao longo da frente direita do casaco e trabalhar 4 carreiras
em jarreteira. Rematar todas as malhas.
De seguida deverá levantar um total de 92 malhas ao longo da
frente esquerda do casaco e trabalhar 4 carreiras de jarreteira.
Rematar todas as malhas.
Finalmente deverá levantar um total de 82 malhas ao longo do
decote direito, pescoço e decote esquerdo e trabalhar 4 carreiras
de jarreteira. Rematar todas as malhas.
ACABAMENTOS
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Coser as laterais e as mangas. Aplicar um botão e do lado oposto
fazer um pequeno cordão em crochet para servir de casa de botão.

1st row: knit all stitches.

3rd row: *K1, k2tog 3 times - yo, K1 5 times - yo - k2tog 3 times*.
Repeat instructions between * * till the last st, K1.
4th row: knit all stitches.
Change yarn colour, use 1 strand of colour 02 (white) and 1 strand
of colour 03 (grey), work in stockinette stitch making the following
increases:
Size S: increase 1 st on each side every 8 rows 4 times. Should
have 63 sts.
Size M: increase 1 st on each side every 8 rows 6 times. Should
have 67 sts.
Size L: increase 1 st on each side every 8 rows 6 times. Should
have 67 sts.
Size XL: increase 1 st on each side, every 8 rows 8 times. Should
have 71 sts.
When the sleeve measures 40cm (42cm, 44cm, 46cm) make the
following decreases for armholes:
At the beginning of the next 2 rows, bind off 4 sts.
The next 2 rows, bind off 3 sts. The next 2 rows, bind off 2 sts.
Then, at beginning and the end of the next row bind off 1 st.
Should have 53 (57, 57, 61) sts on needle. Bind off all sts.
Now, sew front and back shoulders to proceed with waistband.
WAISTBAND
Use 2 strands of colour 03 (grey) pick up a total of 92 sts along the
right front of coat and work 4 rows in garter. Bind off all sts. Next,
pick up 92 sts along the left front of the coat and work 4 rows in
garter. Bind off all sts.
Finally, pick up a total of 82 sts along the right neckline, neck and
left neckline and work 4 rows in garter. Bind off all sts.
FINISHING
Sew sides and sleeves. Sew a button on one side and on
the opposite side create an opening in crochet to serve as a
buttonhole.

ABBREVIATIONS
k - knit
p - purl
st/sts – stitch/stitches
yo - yarn over
k2tog – knit 2 together

SENSIA

(42% Acrílico, 30% Mohair Kid e 28% Poliamida/42% Acrylic, 30% Mohair Kid and 28% Polyamide)

Sensia é um fio fino, perfeito para criar peças leves e delicadas,
para looks descontraídos ou formais. Com uma textura fantástica,
resultante de uma composição com mohair, pode ser trabalhado
com um ou mais cabos, com a garantia de que o resultado será
sempre deslumbrante!
Sensia is an excellent, thin yarn meant for creating light, delicate pieces
for either relaxed or formal looks. Its fantastic texture, as a result of a
composition with mohair, can be worked with one or more strands,
with the guarantee that the outcome will always be splendorous!

Cor/Colour 01

