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MATERIAL

170 g de fio Rosários 4 Solo Latte Ecológico cor 103.
200 g de fio Rosários 4 Solo Latte Ecológico cor 115.
170 g de fio Rosários 4 Solo Latte Ecológico cor 119.

AGULHAS

Agulhas circulares de tricot n.º 5.

Agulha de coser lã: ponta redonda.

PONTOS

Ponto liga e ponto meia.

Ponto torcidos; ponto de relevo; ponto jersey; ponto miscas; ponto
rosinhas de Portugal; ponto canelado invertido; ponto escamas; ponto
riscas com torcido; ponto losangos; ponto triângulos.

EXECUÇÃO

Quadrado 1 – torcidos: com a cor 103 do fio Solo Latte montar 44 malhas.
1.ª carreira: tricotar *2 malhas em liga, 4 malhas em meia (para o torcido
duplo), 2 malhas em liga*, repetir de *a*, de forma a tricotar 7 torcidos no total.
Realizar os torcidos de 6 em 6 carreiras. Tricotar no total 60 carreiras.

Quadrado 2 – ponto de relevo: com a cor 115 do fio Solo Latte montar 44
malhas.
1.ª carreira: *2 malhas em liga, 2 malhas em meia*, repetir de *a*.
2.ª carreira: tricotar 44 malhas em liga (avesso do trabalho).
3.ª carreira: repetir a 1.ª carreira.
4.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
5.ª carreira: *2 malhas em meia, 2 malhas em liga*, repetir de *a*.
6.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
7.ª carreira: repetir a 5.ª carreira.
8.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
Repetir da 1.ª carreira à 8.ª carreira ao longo de 52 carreiras. Tricotar no total
60 carreiras.
Quadrado 3 – ponto jersey: com a cor 119 do fio Solo Latte montar 44 malha,
tricotar em ponto jersey 60 carreiras.

Quadrado 4 – 3 torcidos: com a cor 103 do fio Solo Latte montar 44 malhas.
1.ª carreira: tricotar 5 malhas em meia, *6 malhas em meia (onde se irá realizar
um torcido duplo de 4 em 4 carreiras)*, 8 malhas em meia, repetir de *a*, 8
malhas meia, repetir de *a*, terminar com 5 malhas em meia. Repetir a 1.ª
carreira ao longo de 59 carreiras. Tricotar no total 60 carreiras.

Quadrado 5 – riscas: com a cor 115 do fio Solo Latte montar 44 malhas.
1.ª carreira: tricotar *1 malha em liga, 5 malhas em meia*, repetir de *a* até
terminar as malhas.
2.ª carreira: tricotar 1 malha em meia, *1 malha em liga, 5 malhas em meia*,
repetir de *a* até terminar as malhas.
3.ª carreira: tricotar 2 malhas em meia, *1 malha em liga, 5 malhas em meia*,
repetir de *a * até terminar as malhas.
Continuar a tricotar da mesma forma durante as restantes 57 carreiras. Tendo
em atenção para a malha em liga ser tricotada sempre a seguir à malha liga
da carreira anterior. Tricotar no total 60 carreiras.
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Quadrado 6 – ponto jersey: com a cor 119 do fio Solo Latte montar 44
malhas, tricotar em ponto jersey 60 carreiras.

Quadrado 7 – ponto jersey: com a cor 115 do fio Solo Latte montar 44
malhas, tricotar em ponto jersey 60 carreiras.

Quadrado 8 – ponto miscas: com a cor 119 do fio Solo Latte montar 44
malhas.
1.ª carreira: *2 malhas em meia (para o torcido duplo, de 2 em 2 carreiras), 2
malhas em liga*, repetir de *a* até acabar as malhas.
2.ª carreira: tricotar 44 malhas em liga (avesso do trabalho).
Repetir a 1.ª e 2.ª carreiras ao longo de 58 carreiras. Tricotar no total 60
carreiras.

Quadrado 9 – ponto rosinhas de Portugal: com a cor 103 do fio Solo Latte
montar 44 malhas.
1.ª carreira: tricotar 44 malhas em liga.
2.ª carreira: tricotar 1 malha em meia, *3 malhas juntas em uma só (1 meia,
1 liga, 1 meia), 3 malhas juntas em liga*, repetir de *a*, terminar com uma
malha meia.
3.ª carreira: repetira a 1.ª carreira.
4.ª carreira: 1 malha em meia, *3 malhas juntas em liga, 3 malhas juntas em
uma só (1 meia, 1 liga, 1 meia) *, repetir de *a*, terminar com 1 malha em meia.
Repetir da 1.ª à 4.ª carreiras ao longo de 56 carreiras. Tricotar no total 60
carreiras.

Quadrado 10 – ponto canelado Invertido: com a cor 115 do fio Solo Latte
montar 44 malhas.
1.ª carreira: tricotar *2 malhas em liga por 2 malhas em meia* repetir de *a*.
2.ª à 6.ª carreira: repetir a 1.ª carreira.
7.ª carreira: tricotar *2 malhas em meia por 2 malhas em liga* repetir de *a*.
8.ª à 12.ª carreiras: repetir a 7.ª carreira.
Repetir da 1.ª à 12.ª carreiras ao longo de 48 carreiras. Tricotar um total de
60 carreiras.
Quadrado 11 – ponto jersey: com a cor 103 do fio Solo Latte montar 44
malhas, tricotar em ponto jersey 60 carreiras.

Quadrado 12 – ponto escamas: com a cor 115 do fio Solo Latte montar 44
malhas.
1.ª carreira: *tricotar 1 malha e passar outra malha sem tricotar passando o fio
pela do frente do trabalho*, repete-se de * a *.
2.ª carreira: tricotar as 44 malhas em Liga (avesso do trabalho).
Repetir a 1.ª e 2.ª carreiras ao longo de mais 58 carreiras. Tricotar no total
60 carreiras.
Quadrado 13 – ponto riscas com torcidos: com a cor 119 do fio Solo Latte
montar 44 malhas.
1.ª carreira: *tricotar 5 malhas em meia, 2 malha em liga, 2 malhas em meia
(onde se irá realizar um torcido duplo de 2 em 2 carreiras), 2 malhas em liga*,
repetir de *a*.
2.ª carreira: tricotar 44 malhas em liga (avesso do trabalho).
Repetir a 1.ª e 2.ª carreiras ao longo de 58 carreiras. Tricotar no total 60
carreiras.
Quadrado 14 – ponto jersey: com a cor 103 do fio Solo Latte montar 44
malhas, tricotar em ponto jersey 60 carreiras. Ter em atenção para realizar um
torcido duplo de 1 malha por 1 malha de forma irregular ao longo das várias
carreiras, para não criar um padrão.

Quadrado 15 – ponto de losangos: com a cor 115 do fio Solo Latte montar
44 malhas.
1.ª carreira: *tricotar 10 malhas em meia, 2 malhas em liga*, repetir de *a*.
2.ª carreira: tricotar 44 malhas em liga (avesso do trabalho).
3.ª carreira: *tricotar 2 malhas em liga, 6 malhas em meia, 2 malhas em liga, 2
malhas em meia*, repetir de *a*.
4.ª carreira: repetir 2.ª carreira.
5.ª carreira: 2 malhas em meia, *2 malhas em liga, 2 malhas em meia, 2
malhas em liga, 6 malhas em meia*, repetir de *a *.
6.ª carreira: repetir 2ª carreira.
7.ª carreira: tricotar 4 malhas em meia, *2 malhas em liga, 10 malhas em
meia*, repetir de *a*.
8.ª carreira: repetir 2ª carreira.
9.ª carreira: repetir a 5ª carreira
10.ª carreira: repetir 2ª carreira.
11.ª carreira: repetir a 3ª carreira.
12.ª carreira: repetir a 2ª carreira.
Repetir da 1.ª carreira à 12.ª carreira ao longo de 48 carreiras. Tricotar no
total 60 carreiras.

Quadrado 16 – ponto triângulos: com a cor 119 do fio Solo Latte montar
44 malhas.
1.ª carreira: *tricotar 7 malhas em Liga, 1 malhas em meia*, repetir de *a*.
2.ª carreira: tricotar 44 malhas em liga (avesso do trabalho).
3.ª carreira: tricotar 1 malha em meia, *5 malhas em liga, 3 malhas em meia*,
repetir de *a*.
4.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
5.ª carreira: tricotar 2 malhas em meia, *3 malhas em liga, 5 malhas em meia*,
repetir de *a*.
6.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
7.ª carreira: tricotar 3 malhas em meia, *1 malha em liga, 7 malhas em meia*,
repetir de *a*.
8.ª a 10.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
11.ª carreira: tricotar 3 malhas em liga, *1 malha em meia, 7 malhas em liga*,
repetir de *a*.
12.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
13.ª carreira: tricotar 2 malhas em liga, *3 malhas em meia, 5 malhas em liga*,
repetir de *a*.
14.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
15.ª carreira: tricotar 1 malha em liga, *5 malhas em meia, 3 malhas em liga*,
repetir de *a*.
16.ª carreira: repetir a 2.ª carreira.
17.ª carreira: *tricotar 7 malhas em meia, 1 malhas em liga*, repetir de *a*.
18.ª à 20.ª: repetir a 2.ª carreira.
Repetir da 1.ª carreira à 20.ª carreira ao longo de 40 carreiras. Tricotar no
total 60 carreiras.

Coser: numa superfície plana alinhar todos os quadrados de acordo com o
esquema apresentado; nas situações em que o ponto se repete, colocar um
deles do lado do avesso. Coser em costura invisível.

02 / 02

151
Outono . Inverno
Autumn . Winter

MATERIAL

Square 10 – inverted rib stitch: cast on 44 stitches in colour 115.

170 g of Rosários 4 Solo Latte yarn colour 103.
200 g of Rosários 4 Solo Latte yarn colour 115.
170 g of Rosários 4 Solo Latte yarn colour 119.

NEEDLES

2nd to 6th row: repeat 1st row.
7th row: knit 2 stitches in knit, 2 stitches in purl, *repeat *to *.
8th to 12th row: repeat 7th row.
Repeat from 1st to 12th row along the 48 rows. Knit a total of 60 rows.
Square 11: jersey stitch: cast on 44 stitches in colour 103 and knit 60 rows.

#5 circular needles.
Sewing needle (round tip).

STITCHES

Purl stitch; knit stitch.
Cable stitch; ridge stitch; jersey stitch, stripe stitch; miscas stitch; portuguese
rosebud stitch; inverted rib stitch; scales stitch; cable stripe stitch; diamond
stitch; triangle stitch.

Square 12: scale stitch: cast on 44 stitches in colour 115.

1st row: *knit a stitch and execute another one without knitting the
strand,passing the strand to the front*. Repeat *to*.
2nd row: knit 44 stitches in purl (wrong side). Repeat the 1st and 2nd row over
the 58 more rows. Knit a total of 60 rows.
Square 13: cable stripe stitch: knit 44 rows in colour 119.
1st row: *knit 5 stitches in knit, 2 stitches in purl, 2 stitches in knit (where
a double cable is executed every 2 rows), 2 stitches in purl*, repeat *to*.

EXECUTION

2nd row: knit 44 stitches in purl (wrong side). Repeat 1st and 2nd row over the
58 rows. Knit a total of 60 rows.

1st row – knit *2 stitches in purl, 4 in knit (for a double cable), 2 in purl*,
repeat *to*, to obtain a total of 7 cables. Execute cables every 6 rows. Knit
a total of 60 rows.

Square 15: diamond stitch: cast on 44 stitches in colour 115.

Square 1: cable stitch: cast on 44 stitches in colour 103.

Square 2: ridge stitch: cast on 44 stitches in colour 115.
1 row: knit *2 stitches in purl, 2 in knit,* repeat *to*.
st

2nd row: knit 44 stitches in purl (wrong side).
3rd row: repeat the 1st row.
4th row: repeat the 2nd row.
5th row: knit *2 stitches in knit, 2 in purl,* repeat *to*.
6th row: repeat 2nd row.
7th row: repeat 5th row.
8th row: repeat 2nd row
Repeat from 1st to 8th row, knitting 52 rows. Having a total of 60 rows.
Square 3: jersey stitch: cast on 44 stitches in colour 119, knit 60 rows.
Square 4: 3 cables: cast on 44 stiches in colour 103.

1st row: knit 5 stitches in knit, *6 stitches in knit (for a double cable every 4
rows)*,8 stitches in knit, repeat * to* 8 stitches in knit, repeat *to*, end with 5
stitches in knit. Repeat the 1st row, knitting 59 rows. Having a total of 60 rows.
Square 5: stripes: cast on 44 stitches in colour 115.

Square 14: jersey stitch: cast on 44 stitches in colour 13 and knit 60 rows.
Note to execute a double cable 1x1 in an irregular fashion over the several
rows so as not to create a regular pattern.
1st row:* knit 10 stitches in knit, 2 stitches in purl*, repeat *to*.
2nd row: knit 44 stitches in purl (wrong side).
3rd row: *knit 2 stitches in purl, 6 stitches in knit, 2 stitches in purl, 2 stitches
in knit* repeat * to *.
4th row: repeat 2nd row.
5th row: 2 stitches in knit, *2 stitches in purl, 2 stitches in knit, 2 stitches in
purl, 6 stitches in knit* repeat *to*.
6th row: repeat 2nd row.
7th row: knit 4 stitches in knit,*2 stitches in purl, 10 stitches in knit*, repeat *to*.
8th row: repeat 2nd row.
9th row: repeat 5th row.
10th row: repeat 2nd row.
11th row: repeat 3rd row.
12th row: repeat 2nd row.
Repeat from 1st row to 12th row over the 48 rows. Knit a total of 60 rows.
Square 16: triangle stitch: cast on 44 stitches in colour 119.

1st row: knit *1 stitch in purl. 5 stitches in knit*, repeat *to* until finishing
off stitches.

1st row: *knit 7 stithces in purl, 1 stitch in knit, repeat *to *.

2nd row: knit 1 stitch in knit, *1 stitch in purl, 5 stitches in knit*, repeat *to*
until finishing off stitches.

3rd row: knit 1 stitch in knit, *5 stitches in purl, 3 stitches in knit*, repeat *to*.

3rd row: knit 2 stitches in knit, *1 stitch in purl, 5 stitches in knit*, repeat
*to* until finishing off stitches. Continue knitting in the same way for the
remaining 57 rows. Note that the knit stitch should follow the knit stitch of
the previous row. Knit a total of 60 rows.

2nd row: knit 44 rows in purl (wrong side).
4th row: repeat 2nd row.
5th row: Knit 2 stitches in knit,*3 stitches in purl, 5 stitches in knit*, repeat *to*.
6th row: repeat 2nd row.
7th row: knit 3 stitches in knit, *1 stitch in purl, 7 stitches in knit*, repeat*to*.

Square 6: jersey stitch: cast on 44 stitches in colour 119 and knit 60 rows.

8th to 10th row: repeat 2nd row.

Square 8: miscas stitch: cast on 44 stitches in colour 119.

12th row: repeat 2nd row.

Square 7: jersey stitch: cast on 44 stitches in colour 115 and knit 60 rows.
1st row: *2 stitches in knit (for a double cable, every 2 rows), 2 stitches in
purl*, repeat *to* until finishing off stitches.
2nd row: knit 44 stitches in purl (wrong side). Repeat 1st and 2nd row along the
58 rows. Knit a total of 60 rows.
Square 9: portuguese rosebud stitch: cast on 44 stitches in colour 103.
1st row: knit 44 rows in purl.

11th row: knit 3 stitches in purl, *1 stitch in knit, 7 stitches in purl* repeat *to*.
13th row: knit 2 stitches in purl, *3 stitches in knit, 5 stitches in purl*, repeat *to*.
14th row: repeat 2nd row.
15th row. Knit 1 stitch in purl,*5 stitches in knit, 3 stitches in purl*, repeat *to*.
16th row: repeat 2nd row.
17th row: *knit 7 stitches in knit, 1 stitch in purl*, repeat *to*.

2 row: knit 1 stitch in knit, *3 stitches together in one (1 knit, 1 purl, 1 knit),
3 stitches together in purl*, repeat *to* ending with 1 knit stitch.

18th to 20th row: repeat 2nd row.

3 row: repeat the 1 row.

Sewing: on a flat surface line up all squares following the scheme. If stitch is
repeated, turn it on the reverse side. Sew using invisible thread.
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1st row: knit *2 stitches in purl, 2 stitches in knit* repeat *to*.

rd

st

4th row: knit 1 stitch in knit, *3 stitches in purl, 3 stitches together in one (1
knit,1purl, 1 knit), repeat *to*, end with 1 knit stitch.

Repeat from 1st row to 20th row over the 40 rows. Knit a total of 60 rows.

Repeat from 1st to the 4th row along the 56 rows. Knit a total of 60 rows.

SOLO LATTE ECOLÓGICO
(100% Poliláctido/100% Polylactide)

Um dos muitos fios especiais da Rosários 4. Feito a partir da proteína
do leite, este fio possui uma suavidade única, comparável unicamente
ao toque da seda e da caxemira. Perfeito para criar aquela manta de
bebé ou xaile para o aconchegar nos dias mais frescos.
One of the many special yarns of Rosários 4. Made from milk protein, this
yarn has a unique smoothness, comparable only to silk and cashmere.
Perfect for creating a babies’ blanket or a shawl to snuggle them into on
cool days.

Cor/Colour 121

Cor/Colour 115

