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INSTRUCTIONS

Tricotar a 1.ª volta em liga.

1st round: purl all stitches.

2 novelos Drops Rosários 4 cor 11 (100g/170m).

Tricot n.º 6.

Liga.

Montar 2 malhas.
Continuar a tricotar em liga, aumentando 1 malha no final e início
da volta (os aumentos deverão ser feitos apenas num dos lados
do xaile).

2 balls of Rosários 4 Drops yarn, colour 11 (100g/170m).

Knitting needles #6.

Purl.

Cast on 2 stitches.

Continue knitting, purling all stitches, and increasing 1 stitch at the
end and beginning of the round (you should only add stitches on
one side of the shawl).

Ao fim de 4 voltas, e no lado oposto aos aumentos, para formar
o bico: aumentar 1 malha no final da 4.ª volta; virar o trabalho e,
logo no início, rematar 4 malhas para criar o formato em bico.

After 4 rounds, and at the opposite side of the increases, in order
to form the tip: increase 1 stitch at the end of the 4th round; turn
and, at the beginning, bind off 4 stitches to form the tip.

NOTA: o remate é sempre feito do lado oposto ao dos aumentos.

NOTE: bind off is always made at the opposite side of the increases.

Repetir esta sequência de 4 voltas, com os respetivos aumentos
e remates de malhas, até o xaile atingir o tamanho pretendido.

Repeat this 4 rows sequence, until the shawl reaches the desired
length. End binding off all stitches.
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Terminar rematando todas as malhas.

outras cores sugeridas
other suggested colours

DROPS

(55% Lã, 35% Acrílico, 10% Viscose/55% Wool, 35% Acrylic,10% Viscose)

Uma peça muito fácil de fazer, com um fio que é uma delícia de
trabalhar! Neste Outono, divirta-se a tricotar xailes com o Drops,
um fio matizado com cores fantásticas, que fazem desta peça o
acessório perfeito para a nova estação.
A very easy piece to make using a yarn that's a delight to work with!
This Autumn, have fun knitting shawls with Drops, a printed yarn
with delicious colours, that'll make this piece the best accessory this
coming season.
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