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MATERIAL

MATERIAL

AGULHAS

NEEDLES

Tricot n.º 3.

#3 knitting needles.

PONTOS

STITCHES

Ponto bago de arroz simples; favo de mel (alvéolos).

Basic seed st; honeycomb st.

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO

170 g de fio Rosários 4 Merino Land Print cor 44 rosa.

Ponto bago de arroz simples:

Basic Seed st:

1.ª carreira: 1 liga, 1 meia.

Row 1: *purl 1, knit 1*.

2.ª carreira: 1 meia, 1 liga.

Row 2: *knit 1, purl 1*.

Favo de mel (alvéolos):

Honeycomb st:

2.ª carreira: meia.

Row 2: knit st.

4.ª carreira: com a ponta da agulha direita levantar o fio que resvalou na
carreira anterior por motivo de execução da malha dupla e tricotar como
meia com a malha que lhe está sobreposta, 1 malha de meia. Repetir.

Row 4: pick up the top stitch from the k1b and knitting it with the stitch on
the main needle, k1. Repeat.

1.ª carreira: meia.

Row 1: knit st.

3.ª carreira: 1.ª malha de meia, 1 malha dupla (meter agulha ao centro da
malha por debaixo - igual ao ponto inglês e fazer meia).

Row 3: knit 1, knit 1 below (Insert working needle into the stitch directly
below the first stitch on your main needle, knit wise).

5.ª carreira: 1 malha dupla; 1 meia. Repetir.

6.ª carreira: 1 malha de meia, com a ponta da agulha direita levantar o
fio que resvalou na carreira anterior e tricotar como meia com a malha
que lhe está sobreposta.
Repetir da 3.ª carreira à 6.ª.

Mantinha: Montar 200 malhas e tricotar 20 carreiras em ponto de
bago de arroz simples. Tricotar 12 malhas em ponto bago de arroz e
as seguintes em ponto de favo de mel terminando a carreira com 12
malhas em ponto bago de arroz. Repete até trabalhar 1 m de altura
terminando com 20 carreiras em ponto de bago de arroz simples.
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170 g of Rosários 4 Merino Land Print yarn colour 44 pink.

Row 5: knit 1 below; knit 1. Repeat.
Row 6: knit 1, pick up the top stitch from the k1b and knitting it with the
stitch on the main needle, k1.
Repeat rows 3 to 6.
Carrycot Blanket: Cast on 200 sts and knit 20 rows of basic seed st. Knit
12 basic seed sts and the following sts in a Honeycomb st and finish row
with 12 basic seed sts. Repeat until reaching 1 m long and finish with 20
rows of basic seed sts.

MERINO LAND

(100% Lã Merino Superwash/100% Merino Wool Superwash)

Uma etiqueta de referência, Merino Land é um fio 100% lã merino
superwash lavável à máquina e de qualidade superior com elevada
definição em termos de pontos. Merino Land é perfeito para tricot
ou crochet. Delicie-se a tricotar esta mantinha de alcofa fofa que irá
manter o seu bebé quentinho e com estilo!
A label of choice, Merino Land is a premium quality 100% superwash merino wool yarn machine washable with great stitch definition. Merino Land is
perfect for knit or crochet. Enjoy knitting our cute baby carrycot blanket that
will keep your baby warm with style!

Cor/Colour 10

Cor/Colour 44

