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MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

PONTOS

STITCHES

EXECUÇÃO

EXECUTION

Tecer 8 malhas em liga, 70 malhas em meia e 8 malhas em liga. Repetir as
carreiras seguintes como as malhas se apresentam até obter 86 carreiras,
executar 12 carreiras em liga e rematar.

Knit 8 stitches in purl, 70 stitches in knit stitch and 8 stitches in purl. Repeat
the following rows as shown unitl you have 86 rows. Knit 12 rows in purl
and bind off.

200 g de fio Rosários 4 Damasco cor 35 azul.

Agulha de tricot n.o 3.5.

Ponto fantasia.

Montar 86 malhas, executar 12 carreiras em liga.

Montar 85 malhas, tecer 12 carreiras em liga.

1.ª direito: executar 8 malhas em liga,* 5 malhas em liga, 3 malhas em
meia*, repete de * a * até obter 69 malhas, tecer as 8 malhas finais em liga.
2.ª avesso: 8 malhas em liga, * 5 malhas em meia, 3 malhas em liga*,
repete de * a * até obter as 69 malhas, terminando a carreira com as 8
malhas em liga.
Repete estas duas carreiras por 3 vezes, terá de ficar com 6 carreiras.

7.ª direito: 1 malha em liga, * 3 malhas em meia, 5 malhas em liga*, repete
até ao fim da carreira sabendo que termina com 8 malhas em liga.

8.ª avesso: 1 malha em meia, * 3 malhas em liga, 5 malhas em meia*,
repete até ao fim da carreira sabendo que termina a carreira com 8 malhas
em liga.
Repetir estas carreiras por mais 3 vezes, vai ter de ficar com 6 carreiras.
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Repetir as carreiras desde da 1.ª carreira até obter 84 carreiras, tricotar 12
carreiras em liga e rematar. Coser.

200 g of Rosários 4 Damasco yarn colour 35 blue.

#3.5 knitting needle.

Fantasy stitch.

Cast on 86 stitches, knit 12 rows in purl stitch.

Cast on 85 stitches and knit 12 rows in purl.
1st. Right side: Knit 8 stitches in purl stitch, *5 stitches in purl, 3 stitches
in knit stitch*, repeat *to* until you have 69 stitches, knit the last 8 stitches
in purl.
2nd. Wrong side: 8 stitches in purl, *5 stitches in knit stitch, 3 stitches in purl*,
repeat *to* until you have 69 stitches, end with 8 stitches in purl stitch.
Repeat these 2 rows 3 more times, you will get 6 rows.
7th. Right side: 1 stitch in purl, *3 stitches in knit stitch, 5 stitches in purl*,
repeat until you reach the end of the row, knowing that you should end with
8 stitches in purl stitch.
8th. Wrong side: 1 stitch in knit stitch, *3 stitches in purl stitch, 5 stitches
in knit stitch*, repeat until you reach the end of the row, knowing that you
should end the row with 8 stitches in purl stitch.
Repeat these 2 rows 3 more times, you will get 6 rows.
Repeat the rows from the 1st row until you have 84 rows, knit 12 rows in purl
stitch and bind off. 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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