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TRICOTADO POR | KNITTED BY
AGULHAS E PINCEIS
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Túnica For Nature Print
For Nature Print tunic
Em todas as carreíras do avesso trícotar como as malhas se apresentam em
líga/on alternate rows work all sts as they present themselves and purl yons.

Primavera . Verão
Spring . Summer

Gráfico A / graph A
Repetír/repeat
1m. meía/knit
1 laçada/yon
2m. juntas em meía/k2 tog
Passar 1m. sem trícotar, 1m. meía e passar
2m. não trícotada por címa./slip st onto RH needle, k1, psso.

MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Agulha de coser lã: ponta redonda.

Sewing needle (round tip).

PONTOS

STITCHES

Canelado 1x1 executa-se 1 malha de meia e 1 malha de liga ou ponto jersey.

Rib stitch 1x1: knit stitch and purl stitch.

EXECUÇÃO

EXECUTION

Montar 91 malhas e tricotar em canelado 1x1 ao longo de 2,5 cm. Mudar para
o ponto jersey e tricotar até fazer 33 cm de altura.

Cast on 91 stitches and knit 2,5 cm in rib 1x1. Change to jersey stitch and
knit to obtain 33 cm in height. For sleeves add on 24 stitches on each side
as in graphic A, except for the first and last 4, which are always knitted in
jersey stitch.

350 g de fio Rosários 4 For Nature Print cor 01.

Agulhas circulares tricot n.º 4 ½.

O ponto jersey executa-se tricotando malha de meia pelo direito do trabalho
e malha liga pelo avesso.

Costas e frente: Atenção: fazer coincidir a malha central do gráfico com a
malha central do trabalho.

Para as mangas acrescentar 24 malhas de cada lado e continuar conforme
o gráfico A, excepto as 4 primeiras e ultimas que se tricotam sempre em
ponto jersey.
A 55 cm de altura tricotar as 39 malhas centrais em ponto jersey ao longo de
2 cm, e rematar todas as malhas.

350 g of Rosários 4 For Nature Print colour 01.

#4 ½ circular needles.

Jersey stitch: consists of executing the knit stitch on the right side of your
work and the purl stitch on the wrong side.

Back and front: note that graphic should be centred in the front and in
the back.

At 55 cm height, knit the 39 central stitches in jersey along the 2 cm. Bind
off all stitches.
Sew sleeves and sides.
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Coser as mangas e as laterais.

FOR NATURE PRINT

(100% Algodão Orgânico/100% Organic Cotton)

Um fio 100% algodão orgânico, o For Nature Print é a combinação
natural entre estes maravilhosos tons multicoloridos. É a escolha ideal
para esta túnica de verão.
A 100% organic cotton yarn, For Nature Print is a natural blend of multicolored
hues. An ideal choice for this lovely summer tunic.

Cor/Colour 110

