Almofada Bulky Light mostarda
Bulky Light mustard cushion

154
Outono . Inverno
Autumn . Winter

154

Almofada Bulky Light mostarda
Bulky Light mustard cushion

Outono . Inverno
Autumn . Winter

MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Crochet n.º 12.

#12 crochet needle.

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

PONTOS

STITCHES

Ponto alvéolos ou favos de mel.

Honeycomb stitch.

Malha Baixa.

Low stitch.

EXECUÇÃO

EXECUTION

300 g de fio Rosários 4 Bulky Light cor 107.

Tricot n.º 12.

Ponto liga e ponto meia.

Verso: montar 35 malha e tricotar em ponto liga 8 carreiras.
9.ª carreira: tricotar 4 malhas em liga, 27 malhas em meia, 4 malhas em liga.
Repetir a 9.ª carreira ao longo de 47. Terminar a tricotar em ponto liga
8 carreiras.
Frente: montar 35 malhas, tricotar em ponto liga 8 carreiras. Mudar para
o ponto de alvéolos e tricotar 68 carreiras. Tendo a atenção de deixar 4
malhas em cada extremidade tricotadas em ponto liga.
Para obter o ponto favo de mel:

1.ª carreira: tricotar todas as malhas em ponto meia.
2.ª carreira: repetir a 1.ª carreira.
3.ª careira: tricotar * 1 malha de meia, 1 malha dupla*, repetir de *a*,
para executar 1 malha dupla, meter a agulha direita ao meio da malha
que está situada por baixo da 1.ª malha da agulha esquerda – tricotar
1 malha meia.
4.ª carreira: *com a ponta da agulha direita, levar o fio que resvalou na
carreira anterior, devido à malha dupla, e tricotar em ponto meia com a
malha que lhe está sobreposta, 1 malha em meia, repetir de *a*.
5.ª carreira: *tricotar 1 malha dupla, 1 malha em meia*, repetir de *a*.
6.ª carreira: *tricotar 1 malha em meia, com a agulha direita levantar o fio
que resvalou na carreira anterior e tricotar em ponto meia com a malha
que lhe está sobreposta*, repetir de *a*.
Repetir da 3.ª à 6.ª carreiras.

300 g of Rosários 4 Bulky Light yarn colour 107.

#12 kniting needles.

Purl stitch; knit stitch.

Back: cast on 35 stitches and knit 8 rows in purl. For 9th row, knit 4
stitches in purl, 27 stitches in knit and 4 stitches in purl. Repeat 9th row until
obtaining s47 rows. Finish by knitting 8 rows in purl.
Front: cast on 35 stitches, knit 8 rows in purl. Change to honeycomb stitch
and knit 68 rows. Note: knit 4 stitches on each end in purl stitch.
Honeycomb Stitch
1st row: knit all stitches in knit.
2nd row: repeat 1st row.
3rd row: knit *1 stitch in knit, 1 double stitch* (repeat from *to*). To execute
a double stitch, insert right needle in the middle of the stitch that is below
the 1st stitch of the right needle – knit 1 stitch in knit.
4th row: *using the tip of the right needle, take slipped yarn from previous
row, double stitch, and execute in knit stitch with the overlap stitch, execute
1 knit stitch*. (repeat *to*).
5th row: *knit 1 double stitch, 1 knit stitch* (repeat*to*).
6th row: *knit 1 stitch in knit, using right needle, take slipped yarn from
previous row and execute in knit stitch with the overlap stitch. (repeat *to*).
Repeat rows 3rd to 6th.
Knit 8 rows in purl and close cushion by knitting 1 row in low stitch.
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Tricotar em ponto liga 8 carreiras e fechar as 2 partes da almofada com
1 carreira de malha baixa.

BULKY LIGHT
(100% Lã/100% Wool)

A combinação perfeita entre volume, torção e uma paleta de cores
incríveis origina o Bulky Light – um fio 100% natural, ideal para a
realização de todo tipo de peças decorativas para a sua casa, desde
a sala até ao quarto.
The perfect combination in volume, twist and a palette of beautiful colours
in this 100% natural wool yarn. Ideal for creating any decorative item for any
room at home or in the garden.

Cor/Colour 101

Cor/Colour 106

