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MATERIAL:

45g de fio Rosários 4 Merino Land cor 12 cinza;
45g de fio Rosários 4 Merino Land cor 07 castanho;
45g de fio Rosários 4 Merino Land cor 14 bege;
(100% Lã Merino Superwash);
5 botões cinzentos.

AGULHAS:

Tricot N.º 3; Crochet N.º 2,5.

# 3 Knitting needles; # 2,5 Crochet hook.

EXECUÇÃO:

EXECUTION:

Costas: Trabalha as costas iguais às frentes deixando abertura de 19 cm
para abotoar.
Mangas: Faz um enfiado de 38 malhas em canelado 1x1 em cinza
e completa canelado com 12 voltas. Aumenta 1 malha de cada lado
e trabalha 10 carreiras de liga em beje e ao centro inicia em simultâneo
1 torcido de 2 malhas em toda a altura da manga. Trabalha 10 carreiras
de liga em castanho. Trabalha 10 carreiras de liga em cinza. Trabalha
10 carreiras de liga em bege. Trabalha 10 carreiras de liga em castanho
e inicia as cavas matando 3, 2 e 1. Trabalha 10 carreiras de liga em cinza.
Trabalha 5 carreiras de liga em bege.

ACABAMENTOS:

Une o fato inteiro e remata com uma carreira de malha baixíssima em
crochet em cinza à volta do decote até à abertura das costas.

GORRO

PONTOS: Malha baixíssima; Ponto de caranguejo; Pompons.
EXECUÇÃO:

Faz um enfiado com 42 malhas em liga na cor cinza e trabalha
10 carreiras e ao centro inicia em simultâneo 1 torcido de 2 malhas em
toda a altura. Muda de cor para bege e trabalha mais 10 carreiras. Muda
de cor para castanho e trabalha mais 10 carreiras e completa com mais
10 carreiras em cinza. Remata e faz outra parte igual.
Une os lados e aplica 2 pompons pequenos de cada lado utilizando as
3 cores.

Cor/Colour 12 . 07 . 14

NEEDLES:

BOY'S COVERALL

Frentes: Faz um enfiado de 40 malhas em canelado 1x1 em cinza (perna)
e completa canelado com 12 voltas. Aumenta 1 malha de cada lado
e trabalha 10 carreiras de liga em bege e ao centro inicia em simultâneo
1 torcido de 2 malhas em toda a altura do macacão. Trabalha 10 carreiras
de liga em castanho. Trabalha 10 carreiras de liga em cinza. Trabalha
10 carreiras de liga em bege. Trabalha 10 carreiras de liga em castanho.
Deixa esta perna em agulha auxiliar e faz a outra frente igual e une as
2 pernas e continua com as riscas de 10 carreiras em cinza aumentando
as malhas entre pernas com 16 malhas. Alterna a sequência de riscas:
bege, castanho, cinza, bege (inicia as cavas matando 3, 2 e 1), castanho,
cinza e bege.
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45gr of Rosários 4 Merino Land yarn colour 12 grey;
45gr of Rosários 4 Merino Land yarn colour 07 brown;
45gr of Rosários 4 Merino Land yarn colour 14 beige;
(100% Merino Wool Superwash);
5 grey buttons.

MACACÃO

PONTOS: Canelado 1x1; Malha de liga; Malha baixíssima; Ponto de caranguejo.

Merino
Land

MATERIAL:

Uma etiqueta de referência, Merino Land é um fio 100% Lã Merino de qualidade
superior com elevada definição em termos de pontos. Merino Land é perfeita
para tricot ou crochet. Este conjunto é composto por um adorável gorro tricotado
à mão em 3 tons únicos.
A label of choice, Merino Land is a premium quality 100% Merino Wool yarn
with great stitch definition. Merino Land is perfect for knit or crochet. This set
comes with adorable matching hat hand-knitted in 3 unique shades.

STITCHES: 1x1 Tubular stitch; Purl stitch; Single stitch; Crab stitch.
Front: Work 40 light blue knit sts (leg). Knit 10 rows increasing 1st on each
side and then another 10 rows decreasing 1st on each side.You shall
have 40 sts (width) again and then use a rice st. Continue with 35 sts high
increasing 1st every row only on the inner side of the leg. Leave this leg
on the auxiliary needle and knit the other leg the same way. Join both legs
together on the knitting needle and knit another 30 rows. Start the arm
holes binding 3, 2 and 1.
Back: Work the back the same way as the front leaving a 17cm opening
to fasten the buttons.
Sleeves: Work 38 light blue knit sts. Knit 10 rows increasing 1st on each
side and then another 10 rows decreasing 1st on each side. You shall
have 38 sts again and then use a rice st. Continue with 45 rows high and
start the arm holes binding 3, 2 and 1.

FINISHING:

Join the sides of the coverall and trim a crocheted brown round of very
low sts on the ends of the sleeves, legs and around the neck line all the
way around to the back opening. Crochet a belt of chain sts with a round
of treble sts and a row of brown very low sts on each side to sew onto and
all around the waist line. Make a small pom-pom mixing light blue and
brown yarn and sew onto the front next to 2 crocheted leaves.

BEANIE

STITCHES: Single st; Crab st; Pompoms.
EXECUTION:

Cast on 42 purl sts in grey and knit 10 rows and at the same time begin a
2 st braid in the middle of your sts all the way up. Change colours to beige
and knit another 10 rows. Change colours to brown and knit another 10
rows and complete with another 10 rows of grey. Bind and finish another
equal side. Join both sides together and apply 2 small pompoms on each
end using all 3 colours.

