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Almofada Damasco Verde
Green Damasco Cushion

MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

EXECUÇÃO

EXECUTION

300 g de fio Rosários 4 Damasco cor 37 verde.

Agulha de crochet n.o 3.

Ponto crochet.

Começar com 70 pontos de corrente e executar os 70 paus em crochet,
fazer 36 carreiras.

Começar o trabalhado fazendo *4 paus inserindo a agulha pelo direito
da malha, da carreira anterior, 4 paus inserido a agulha pelo avesso
da malha*, da carreira anterior, repetir de *a* até terminar a carreira.
Executar uma carreira repetindo os pontos como se apresentam.
A cada 2 carreiras vai-se alternando os pontos para que fiquem
desencontrados. Seguir o trabalhado até obter 36 carreiras.
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Executar 1 carreira de paus para terminar. Coser.

300 g of Rosários 4 Damasco yarn colour 37 green.

#3 crochet hook.

Crochet stitches.

Cast on 70 stitches in chain and knit 70 sticks in crochet, knit 36 rows. Begin
by working *4 sticks inserting the needle on the right side of your work* of
the previous row, 4 stitches inserted the needle on the wrong side of the
previous row. Repeat * to* until you finish the row. Knit a row repeting the
stitches as shown.
Alternate the stitches every 2 rows to make it mismatched. Continue your
work until you have 36 rows.
Knit 1 row of sticks to finish. Sew.

Damasco

(70% Algodão; 30% Linho/70% Cotton; 30% Linen)

Decore a sua casa com almofadas feitas com Damasco, um fio 100%
fibras de origem natural, com a frescura do linho e muito fácil de trabalhar.
Combine almofadas de diversas cores, trabalhadas em diferentes pontos,
para uma decoração ainda mais surpreendente.
Decorate your home with Damasco cushions, made of 100% natural fibres, a
cool linen texture making it durable and easy to work with. Combine cushions
with different colours and stitches for an amazing decor.
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