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Toda peça de tricô começa com a montagem 
dos pontos. A montagem é a base da 
primeira carreira. Há muitas maneiras de se 
fazer a montagem de pontos. Cada uma com 
o seu propósito. Para esta aula, vou ensinar 
apenas as três mais conhecidas, que são a 
montagem simples, a montagem à Francesa, 
e a montagem à Italiana. 

Os pontos da montagem simples são bem 
flexíveis. Essa montagem é usada 
raramente, é indicada somente quando 
precisamos levantar esses pontos de 
montagem para tricotar no outro sentido.  

A montagem à Francesa é usada quando 
precisamos adicionar pontos ao trabalho. 
Esse método não é indicado para fazer 
barras 1x1, 2x2, etc.  

A montagem à Italiana (não confundir 
com a montagem tubular que também é 
Italiana), em inglês, chamada de montagem 
do rabo longo, é a montagem mais usada 
pelas tricoteiras e que serve para tudo.  

O melhor tipo de montagem é a montagem 
tubular que também é Italiana. Mas é uma 
montagem bem mais difícil de se fazer. Eu 
gosto de usar a montagem tubular quando o 
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trabalho tem barra 1x1, 2x2... pois 
dá um acabamento profissional. 
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O que é barra 1x1 e 2x2? 

As barras 1x1 são tricotadas assim: 

*1 meia, 1 tricô*. 

As barras 2x2 são tricotadas assim: 

*2 meias, 2 tricôs*. 

Etc… 



  

 

 

O primeiro ponto que você irá aprender chama-se ponto Meia. Existem duas maneiras de se fazer tricô. A 
maneira inglesa e maneira alemã. Eu particularmente, só sei a maneira inglesa e nunca encontrei 
ninguém no Brasil que tricotasse da maneira alemã. Aqui nos EEUU, a metade das tricoteiras usam o 
método alemão. 

No método inglês usamos a mão direita para controlar a tensão da lã e dar a laçada ao redor da agulha. 

No método alemão usa-se a mão esquerda para o controle da tensão da lã e para a laçada. 

Para fazer o tricô é necessário fazer os pontos de montagem. A primeira carreira é sempre a mais difícil 
porque os pontos de montagem são apertados. 

 

 

 

 

 

Como fazer a montagem simples: 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/07/montagem-de-p-1.html  

Como fazer a montagem Francesa: 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/07/montagem-de-p-2.html  

Como fazer a montagem Italiana: 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/07/montagem-de-p-3.html  

Como fazer o ponto meia:  

 http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/07/o-ponto-meia.html  

 

 

 

 

 

 

DICA: faça os pontos de montagem em duas agulhas, as duas seguradas juntas, 
para que os pontos de montagem não fiquem tão apertados. Ao terminar de montar 
os pontos retire uma das agulhas. 
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DICA: faça os pontos de montagem em duas agulhas, as duas seguradas juntas, 
para que os pontos de montagem não fiquem tão apertados. Ao terminar de montar 
os pontos retire uma das agulhas. 

Você Sabia? 

Que existe agulha de vidro? 
São feitas de um vidro resistente como 
o pirex e difícil de quebrar. 
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