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EXCUTION

325 g de fio Rosários 4 Aqua cor 01.

Tricot n.o 4.

Canelado 1x1; meia; ponto de pavão em leque.

Ponto de pavão em leque:
1.a carreira: (direito) liga.
2.a carreira: meia.
3.a carreira: *(2 juntas em liga) X3, (laçada, 1 liga) X6, (2 juntas em liga)
X6. Repetir desde* até ao fim.
4.a carreira: meia.

Frentes: montar 90 malhas (27 malha lisa, ao centro 36 malhas para
a malha ponto de pavão em leque e termina com 27 malhas lisas) e
trabalhar 2 voltas de canelado 1x1. Até ao decote tece 115 voltas.
Dividir as malhas ao centro do decote e matar 10 malhas uma vez e
depois diminui 1 malha em cada volta até obter 26 malhas no ombro.
Altura total de 136 voltas. Sem diminuições na cava.
Costas: montar 47 malhas e trabalhar 2 voltas de canelado 1x1. Tricotar
em meia (iniciando sempre um dos lados com 2 malhas de liga para formar
um acabamento de ourela) até ao decote das costas 130 voltas. Matar 5
malhas uma vez (só de 1 lado) e depois diminui 1 malha em cada volta até
obter 26 malhas no ombro. Altura total de 136 voltas. Sem diminuições na
cava. Fazer a outra parte.

Manga: montar 72 malhas e trabalhar 2 voltas de canelado 1x1. Tricotar
6 motivos em altura do ponto de pavão em leque e termina a direito sem
diminuições.

325 g of Rosários 4 Aqua yarn colour 01.

# 4 knitting needles.

1x1 rib st; knit st; peacock fan stitch.

Peacock fan stitch:
Row 1: (right side) purl.
Row 2: knit.
Row 3: *(purl 2 tog) 3x, (yo, purl 1) 6x, (purl 2 tog) 6x. Repeat from * to
end. Row 4: knit.
Front: cast 90 sts (27 knit sts, 36 peacock fan stitches at the centre and
complete with 27 knit sts) and work 2 1x1 rib rows. Towards the neckline
knit 115 rows. Divide sts at the middle and decrease 10 sts at once and
then decrease 1 st on every row until obtaining 26 sts on the shoulder line.
Knit a total of 136 rows without decreases for the arm hole.
Back: cast 47 sts and work 2 1x1 rib rows. Knit st (always beginning on
one side with 2 purl sts to form a selvedge edge) up to the neck line work
130 rows. Decrease 5 sts at once (just on one side) and decrease 1 st
on each row until reaching 26 sts on the shoulder line. Knit a total of 136
rows without decreases for the arm hole. Knit the other half the same way.
Sleeves: cast 72 sts and work 2 1x1 rib rows. Knit st knit a total of 6
peacock fan stitch rows without decreases for the arm hole.
Finishing: knit a strip with 60 sts and 5 1x1 rib rows leaving an opening
for the button hole. Join around the neck line open on the back. Apply a
button.
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Acabamentos: fazer uma tira com 60 malhas de canelado 1x1 e 5 voltas
deixando abertura para uma casa. Unir à volta do decote aberto nas
costas. Aplicar botão.

Aqua

(35% Algodão; 35% Viscose; 30% Acrílico/35% Cotton; 35% Viscose; 30% Acrylic)

Já chegou a nova coleção primavera/verão da Rosários 4. Apresentamos o Kruger, Cherry, Aqua, Passarelle e Ericeira em leves e frescas
combinações como as sedas, viscose, linhos e algodões. Novos fios,
de diferentes texturas e composições são a proposta da Rosários 4.
The new Rosários 4 spring/summer yarn collection has arrived! Introducing
Kruger, Cherry, Aqua, Passarelle and Ericeira in light and fresh combinations such as silks, viscose, linen and cotton. New yarns of different textures
and compositions are Rosários 4 proposal for the season.

Cor/Colour 10

