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CONQUISTADOR

78% Lã

78% Wool

CRIADO E TRICOTADO POR
DESIGNED AND KNITTED BY

FÁTIMA DE HAAN

22%
Acrílico
22%
Acrylic
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Autumn . Winter

19 cm
170 cm

FIO

YARN

1 novelo de Conquistador Rosários 4 (150g/315m).

1 ball of Rosários 4 Conquistador yarn (150g/315m).

AGULHAS

NEEDLES

Tricot 6 mm.

Knitting needles 6 mm.

ACESSÓRIOS

NOTIONS

1 agulha de costura.

1 sewing needle.

1 marcador.

1 marker.

2 metros de fio contrastante (para montagem provisória, se aplicável).

2 meters of contrasting yarn (for temporary assembly, if applicable).

Tesoura.

Scissors.

PONTOS

STITCHES

Ponto de meia e liga, tricotado em sequência.

Knit and purl, knitted in sequence.

DIFICULDADE

DIFFICULTY

Simples.

Easy.

TAMANHO FINAL DA PEÇA

MEASUREMENTS

19 cm de largura x 170 cm de comprimento.

19 cm width x 170 cm length.

Nota: estas medidas foram conseguidas para usar um novelo.
Se pretender o cachecol mais largo deverá ter em conta que
ficará mais curto.

Note: these measurements were achieved to use up a ball. If a
wider scarf is desired, scarf will be shorter.

MONTAGEM
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Montar 34 malhas (múltiplos de 5 m + 4 m, para as orlas).
Nota: se pretender um cachecol mais largo, utilizando apenas 1
novelo, terá de diminuir o número de carreiras.
Tricotar 3 carr em ponto de meia e começar a tricotar o esquema
(carr 1 a 7) a partir do lado do direito.
Para uma melhor orientação, e dado que o ponto é reversível,
recomenda-se a colocação de um marcador no lado direito do
trabalho.

EXECUTION
Cast on 34 sts (multiples of 5 st + 4 st, for selvedge).
Note: for a wider scarf and using only 1 ball, reduce the number
of rows.
Knit 3 rows and start following the pattern (rows 1 - 7) from the
right side.
For better guidance, and due to the reversible st, it is recommended
to place a marker on the right side of the work.
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INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

Esta peça tem as malhas distribuídas da seguinte forma, para
a organização do tricot, para que o acabamento dos lados do
tricot seja perfeito em i-cord.

This piece has the sts distributed as follows, to organize the
knitting, so that both sides are perfectly finished in i-cord.

A ter em conta:

1) The first 2 sts of each row begin in the same way;

1) As primeiras 2 malhas de cada carreira começam da mesma forma;
2) As últimas 2 malhas de cada carreira, terminam da mesma forma;
3) A primeira malha de cada carreira é sempre passada sem
tricotar, em liga (p1c/L), com o fio na frente do trabalho.
4) A penúltima malha de cada carreira é sempre passada sem
tricotar, em liga (p1c/L), com o fio na frente do trabalho.
ESQUEMA
Carr 1 (LD): p1c/L, M, *3M, 2L*, repetir de * a * até 2 malhas antes
do final da carreira, p1c/L, M.
Carr 2 (LA): p1c/L, M, tricotar todas as malhas como se
apresentam (liga ou meia) até 2 malhas antes do final da carreira,
p1c/L, M.
Carr 3 (LD): p1c/L, M, 1L, *3M, 2L*, repetir de * a * até 2 malhas
antes do final da carreira, p1c/L, M.
Carr 4 (LA) e todas as carr do lado do avesso: tricotar da
mesma forma que a carr 2.
Carr 5 (LD): p1c/L, M, 2L, *3M, 2L*, repetir de * a * até 2 malhas
antes do final da carreira, p1c/L, M.
Carr 7 (LD): p1c/L, M, 1M, 2L, *3M, 2L*, repetir de * a * até 2
malhas antes do final da carreira, p1c/L, M.
Nota: mantendo a sequência do trabalho, nas carreiras do direito, a
primeira malha vai sendo tricotada em liga ou meia, e continuando
sempre a sequência [entre *] até final da carreira.
No final da carreira, haverá, igualmente, diferença no número de
malhas. As últimas duas malhas são tricotadas SEMPRE como
refere em (2).
Na carr 11 o esquema repete a carr 1 e terá já a ideia do padrão final.
Continuar como descrito acima, até atingir o tamanho pretendido
ou o final do novelo.
Em alternativa, caso tenha optado por fazer o cachecol fechado,
cerzir as malhas nas duas extremidades.
SUGESTÃO DE CERZIR
Retirar a linha de desperdício da frente e cerzir, usando o
método Kitchener stitch, que permite rematar as malhas, sem
costura; ou tricotar juntos os dois extremos com uma terceira
agulha de tricot.

ACABAMENTO
Lavar a peça e estendê-la numa superfície plana sobre um pano
macio. Deixar secar num espaço fresco e sem luz directa do sol.

ABREVIATURAS
carr: carreira
m: malha
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M: meia

Consider:
2) The last 2 sts of each row end in the same way;
3) The first st of each row is always slipped, purlwise (sl1p), with
the yarn in front of the work.
4) The penultimate st of each row is always slipped purlwise (sl1p),
with the yarn in front of the work.
PATTERN
Row 1 (RS): sl1p, K, *K3, P2*, repeat from * to *, stop 2 sts before
the end of the row, sl1p, K.
Row 2 (WS): sl1p, K, work all sts as presented (purl or knit) stop
2 sts before the end of the row, sl1p, K.
Row 3 (RS): sl1p, K, P1, *K3, P2*, repeat from * to *, stop 2 sts
before the end of the row, sl1p, K.
Row 4 (WS) and all WS rows: work the same way as row 2.
Row 5 (RS): sl1p, K, P2, *K3, P2*, repeat from * to *, stop 2 sts
before the end of the row, sl1p, K.
Row 7 (RS): sl1p, K, K1, P2, *K3, P2*, repeat from * to *, stop 2 sts
before the end of the row, sl1p, K.
Note: maintain the sequence of work, on the right side rows, the
first st is P or K, and continue the sequence [between *] until the
end of the row.
At the end of the row there will also be a difference in the number
of sts. The last two sts are ALWAYS knitted as mentioned in (2).
The scheme in row 11 repeats row 1 and an idea of the final
pattern will surge on by now.
Continue as described above until you reach the desired length
or have used up the ball.
Alternatively, if you have chosen to make a closed scarf, darn
both ends together.
SUGGESTION FOR DARNING
Remove the waste thread in the front and darn, using the
Kitchener stitch method, which allows you to bind off all sts,
seamless; or knit both ends together with a third knitting needle.

FINISHING
Wash scarf and spread it over a soft cloth on a flat surface. Allow
it to dry in a cool place without direct sunlight.

ABBREVIATIONS
st/sts: stitch, stitches
K: knit
P: purl
RS: right side
WS: wrong side
sl1p: slip 1 stitch purlwise

L: liga
LD: lado do direito do trabalho
LA: lado do avesso do trabalho
p1c/L: passar uma malha, sem trabalhar, em liga

CONQUISTADOR

(78% Lã, 22% Acrílico/78% Wool, 22% Acrylic)

Conquistador é um fio colorido e generoso: com apenas um
novelo é possível tricotar uma peça, como este cachecol. Mas há
mais modelos disponíveis, feitos com um novelo. Saiba tudo em
www.rosarios4.com.
Conquistador is a colourful and generous yarn. With only one ball you
can knit an accessory, like this scarf. And there are more patterns
available at www.rosarios4.com – all made with one ball!
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