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MATERIAL

MATERIAL

150 g de fio Rosários 4 Capuccino cor 03.

150 g of Rosários 4 Capuccino yarn colour 03.

600 g de fio Rosários 4 Capuccino cor 10.

600 g of Rosários 4 Capuccino yarn colour 10.

AGULHAS

NEEDLES

Agulhas circulares tricot n.º5 ½.

#5 ½ circular knitting needles.

Agulha crochet n.º 5.

#5 crochet needle.

Alfinetes auxiliares de tricot.

Auxiliary pins.

PONTOS

STITCHES

Ponto liga; ponto meia.

Purl; knit.

O ponto jersey executa-se tricotando malha de meia pelo direito do trabalho
e malha liga pelo avesso.

Jersey stitch: consists of executing the knit stitch on the right side of your
work and the purl stitch on the wrong side.

Canelado 2x2 executa-se tricotando 2 malhas de meia e 2 malhas de liga ou
ponto jersey.

Rib 2x2
Simple crochet edging.

Crochet: picot simples.

EXECUÇÃO
Frente esquerda: com a cor 10 montar 76 malhas.
1.ª carreira: com a cor 10 tricotar em canelado 2x2 (começar com 2 malhas
em meia) 34 malhas; 26 malhas em ponto meia seguindo o esquema 1
(trocar as cores de acordo com o desenho); com a cor 10 tricotar em
canelado 2x2 (começar com 2 malhas em liga) 16 malhas.
2.ª carreira: com a cor 10 tricotar em canelado 2x2, 16 malhas; 26 malhas
em ponto liga seguindo o esquema (trocando as cores de acordo com o
desenho); com a cor 10 tricotar em canelado 2x2, 34 malhas.
Repetir a 1.ª e 2.ª carreira até completar as carreiras do esquema 1.
Continuar apenas com a cor 10 e tricotar em canelado 2x2 ao longo de
mais 10 cm. Colocar as 76 malhas em espera utilizando o alfinete auxiliar.
Frente direita: com a cor 10 montar 76 malhas.
1.ª carreira: com a cor 10 tricotar em canelado 2x2 (começar com 2 malhas
em meia) 16 malhas; 26 malhas em ponto meia seguindo o esquema 2
(trocar as cores de acordo com o desenho); com a cor 10 tricotar em
canelado 2x2 (começar com 2 malhas em liga) 34 malhas.
2.ª carreira: com a cor 10 tricotar em canelado 2x2, 34 malhas; 26 malhas
em ponto liga seguindo o esquema 2 (trocar cores de acordo com o
desenho); com a cor 10 tricotar em canelado 2x2, 16 malhas.
Repetir a 1.ª e 2.ª carreira até completar as carreiras do gráfico 2. Continuar
apenas com a cor 10 e tricotar em canelado 2x2 ao longo de mais 10 cm.
Juntar estas malhas às malhas que se encontravam em espera de modo
a ficar com 152 malhas na agulha.
Costas: tricotar com as 152 malhas em canelado 2x2 ao longo de 10 cm.
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1.ª carreira: com o lado direito do trabalho virado para si, tricotar 34
malhas em canelado 2x2; 26 malhas em meia; 28 malhas em canelado
2x2; 26 malhas em meia; 34 malhas em canelado 2x2.
2.ª carreira: tricotar 34 malhas em canelado 2x2; 26 malhas em liga; 28
malhas em canelado 2x2; 26 malhas em liga; 34 malhas em canelado 2x2.
Repetir a 1.ª e 2.ª carreira até as costas medirem 50 cm, desde que juntou
as duas frentes. Rematar todas as malhas.

EXECUTION
Front left: cast on 76 stitches in colour 10.
1st row: cast on 34 stitches, colour 10 in knit rib 2x2 (begin with 2 stitches in
knit); 26 stitches in knit following scheme 1 (change colours as in diagram);
cast on 16 stitches in rib 2x2 (begin with 2 stitches in purl).
2nd row: cast on 16 stitches, colour 10 in rib 2x2; 26 stitches in purl, following
scheme (change colours as in diagram); 34 stitches, colour 10, in rib 2x2.
Repeat 1st and 2nd row until completing rows in scheme 1. Continue knitting
in colour 10 rib 2x2 for 10 cm more. Transfer 76 stitches on hold using the
auxiliary pins.
Front right: cast on 76 stitches in colour 10.
1st row: cast on 16 stitches, colour 10 in rib 2x2 (begin with 2 stitches in knit);
26 stitches in knit following scheme 2 (change colours as in diagram); 34
stitches colour 10, in rib 2x2 (begin with 2 stitches in purl).
2nd row: cast on 34 stitches, colour 10 in rib 2x2; 26 stitches in purl, following
scheme 2 (change colours as in diagram); 16 stitches colour 10 in rib 2x2.
Repeat 1st and 2nd row until completing rows in scheme 2. Continue knitting
in colour 10 in rib 2x2 for 10 cm more. Join these stitches to stitches on hold,
having a total of 152 stitches on needle.
Back: knit in rib 2x2 the 152 stitches for 10 cm.
1st row: with right side of the work facing you, knit 34 stitches in rib 2x2; 26
stitches in knit; 28 stitches in rib 2x2; 26 stitches in knit; 34 stitches in rib 2x2.
2nd row: knit 34 stitches in rib 2x2; 26 stitches in purl; 28 stitches in rib 2x2;
26 stitches in purl; 34 stitches in rib 2x2.
Repeat 1st and 2nd row until back measures 50 cm, with 2 fronts. Bind off
all stitches.
Finishing: knit a simple crochet edging on the right sides of fronts and back
to provide a support for the occasional fringe (+/- 26 holes for fronts and 52
for back)
Fringes: using 2 strands in colour 10 and 2 strands of colour 03 make and
set 26 fringes for the right side, 26 fringes for the left side and 52 for the back.

Acabamento: pelo lado direito das frentes e das costas deverá fazer
um picot simples em crochet de modo a servir de base para se colocar
as franjas espaçadamente (+/- 26 buracos para as frentes e 52 para as
costas).
Franjas: com dois fios da cor 10 e dois fios da cor 03, fazer e colocar 26
franjas para a frente esquerda, 26 para a frente direita e 52 para as costas.

CAPUCCINO
(70% Lã Austrália; 30% Fibra de Leite/70% Australian Wool; 30% Milk Fibre)

A combinação perfeita entre a lã australiana e a fibra de leite. A fibra
de leite proporciona ao fio um toque de extrema suavidade enquanto a
lã oferece a robustez necessária para os dias mais rigorosos. É um fio
perfeito para tricotar este poncho com motivos de azulejo português,
com um toque especial para aqueles que sabem dizer saudade.
The perfect combination of Australian wool and milk fiber. While milk fiber
provides a touch of extreme softness, wool gives the robustness required
for those chilly days. Knit this Portuguese tile poncho for those special ones.

Cor/Colour 03

