
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            
                                                    
  
 
 
 
 
    
       

Crochemania   ♥   Aulinha de Tricô 04 
                Regina Rogers 

Capinha para Telefone 
Instruções: 
1) Fazer uma amostra com a lã e a agulha a ser 

usada. 
2) Medir a largura de seu telefone. 
3) Verificar na amostra feita, quantos pontos são 

necessários para aquela largura. 
4) Montar o número de pontos necessários + 2 

pontos de borda para a costura. 
5) Fazer cordões de tricô (todas as carr. em tricô, 

ou todas em meia – ao seu gosto) até atingir o 
comprimento desejado. 

6) Arremate todos os pontos. 
7) Costure as laterais. 
8) Levante de 2 a 4 pontos (depende da grossura 

de sua lã) de uma das laterais para fazer a alça 
9) Com agulhas de 2 pontas, faça um cordão  para 

a alça e arremate. 
10) Pregue colchetes numa ponta da alça e na lateral

do corpo da capinha. 
11) Para quebrar a monotonia, faça um outro cordão 

e pregue na capinha formando um coração, uma 
letra, etc... 

12) Pronto! 
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Clique nos links abaixo para ver o videos: 
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/como-fazer-cord.html  
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/mostra-de-exemp.html  
 

Na Capinha, o Ponto Cordão de Tricô e o Cordão de Tricô 
A capinha acima é feita com o ponto “Cordão de Tricô” (também chamado de Ponto 
Tricô – não confundir com o Ponto de Liga que também é chamado de Ponto Tricô!) e 
sua alça é de cordão de tricô.  
Frustrante? Eu também acho! 

 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/como-fazer-cord.html
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/mostra-de-exemp.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachecol de Ponto Rio Simples (rápido de fazer) 
Usei agulhas de 4 mm e lã de grossura média e montei 30 pontos para um 

cachecol de 16 cm. Faça uma amostra com sua lã e agulha para saber o número 

de pontos corretos para a largura que desejar. 

Instruções: 
Montar um número qualquer de pontos 

1ª à 8 ª carr.: em meia (4 cordões de tricô) 

9 ª carr.: *1 meia, 3 laç.* 

10 ª carr.: *1 meia, deixar cair as 3 laçadas* 

Repetir sempre estas carr., alternando 4 cordões de tricô, com 2 cordões de 

tricô, até atingir o comprimento desejado. 

Clique no link abaixo para ver o video: 
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/cachecol-de-pon.html 
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Experimente fazer este ponto com 1, 2, e 4 laçadas. Depois escolha o nº de laçadas de sua preferência. 

Como Levantar Pontos da Lateral 
Geralmente a receita irá indicar a quantidade de 

pontos a serem levantados, e se a receita for boa, 

indicará também de quantas em quantas carreiras. 

Por exemplo, pegar 3 pontos a cada 4 carreiras. Isso 

é muito importante! Se não, ou a barra vai franzir 

(poucos pontos levantados), ou virar um babado 

(muitos pontos levantados). 

Instruções: 
1) Pelo lado direito da peça, comece a levantar 

os pontos também pelo final direito. 

2) Inserir a agulha entre dois fios horizontais 

(cada fio representa uma carreira). 

3) Dar uma laçada na agulha. 

4) Puxar a laçada através do lugar onde se 

enseriu a gulha – um ponto levantado. 

5) Repetir os passos 2 a 4. 

 

Clique no link abaixo para ver o video: 
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/c
omo-levantar-p.html  

 

Como Fazer a Barra Inglesa 
Instruções: 
Em um número par de pontos: 

1ª carr.: em meia 

2ª carr.: *1 m., 1 meia duplo*. Terminar com 2 

meias. Repetir sempre esta carr. 

 

Clique no link abaixo para ver o video: 
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/com
o-fazer-a-ba.html  

Para a Próxima Aula 
Como aumentar e diminuir pontos. 
Cachecol em ponto de cesta. 
Chapeuzinho em agulha circular e agulha de 2 pontas. 
 

Você Sabia que para Fazer uma Blusa... 
Caimento Medida do Busto 
Bem Justa faça da mesma medida ou pouco menor 
Justa  faça de 2.5cm a 5 cm maior 
Certa  faça de 5 cm a 10 cm maior 
Folgada  faça de 10 cm a 15 cm maior 
Larga  faça mais de 15 cm maior 
 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/cachecol-de-pon.html
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/como-fazer-a-ba.html
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/como-levantar-p.html

