
 

RECEITA de MEIAS para CRIANÇAS 
Tamanho do Sapato: 27 (para criança de 3 a 31/2 anos)  

Comprimento do pézinho: 16 cm 

Circunferência: perna = 16.8 cm, pé = 16.8 cm 

Agulhas de 2 Pontas: 4 

Tamanho da Agulha: 4 mm 

Fio: Lã Família 

Quantidade Necessária: aprox. 124 metros 

Amostra: 21 p. x 28 carr. = 10 cm x 10 cm 

 

LEGENDA 
A1, A2, A3 = agulha 1, agulha 2, agulha 3 

1 p. sem fazer = deslizar o ponto sem fazer (no sentido de p. tricô) 

ssk = Passe 2 pontos como se fazendo meia, um por vez, tricote os dois pontos 

juntos inserindo a 

agulha esquerda pela frente dos pontos. 

2 j.t. = 2 pontos juntos em tricô 

2 j.m. = 2 pontos juntos em meia 

 

INSTRUÇÕES 
1. Montar 36 p. em uma das agulhas de 2 pontas. 

2. Dividir os p. em 3 agulhas da seguinte maneira: 

3. A1: 12 p. 

4. A2: 12 p. 

5. A3: 12 p. 

6. Fechar o círculo e tricotar em barra 2x2 ou 1x1 por 10 voltas (iníciar a primeira volta com a A1) 

7. Continuar em p. meia por 18 voltas (ou até que atinja o comp. desejado para o cano). 

 
PARA O TORNOZELO 
Para o tornozelo, e sobre a metade dos pontos, tricotar em carreiras de ida e volta (A1 = 18 pontos) e 
deixar a outra metade dos pontos à espera (A2 = 18 pontos). 
1ª carr. avess.: 1 p. sem fazer, 17 t. 

2ª carr. dir.: *1 p. sem fazer, 1 m.* 

Repetir essas 2 carr. até completar 17 carr. (4.5 cm) 

 



 

CALCANHAR (dir. virado para vc, ainda em carr. de ida e volta) 
1ª carr.: 11 m., ssk, vire. 

2ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 t., 2 j.t., vire. 

3ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 m., ssk, vire. 

4ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 t., 2 j.t., vire. 

5ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 m., ssk, vire. 

6ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 t., 2 j.t., vire. 

7ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 m., ssk, vire. 

8ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 t., 2 j.t., vire. 

9ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 m., ssk, vire. 

10ª carr.: 1 p. sem fazer, 5 t., 2 j.t., vire. 

11ª carr.: 8 m. 

 

Volte a trabalhar em círculo: 
Com o lado direito virado pra você, e usando a ag. que está na sua mão direita, levante 8 p. da lateral do 

calcanhar (A1 = 16 p.) 

Com uma outra ag., trabalhe os 18 p. da A2 (A2 = 18 p.) 

Agora, com a terceira ag., levante 8 p. da outra lateral do calcanhar, e tric. 4 p. da A1 (A3 = 12 p.) 

Nesta altura você deverá estar com os pontos distribuídos da seguinte forma: 

A1 = 12 p. A2 = 18 p. A3 = 12 p. 

1ª volta: toda em m. 

2ª volta: 
A1: 9 m., 2 j.m., 1 m. 

A2: 18 m. 

A3: 1 m., ssk, 9 m. 

Repita essas duas voltas até obter um total de 36 p. 
Agora, continue trabalhando, todas as voltas em ponto meia, até que o trabalho meça 12.5 cm a partir do 

começo do calcanhar. A meinha irá medir 16 cm no comprimento do pé, 12.5 cm até aqui + 3.5 cm para a 

ponta dos dedos. 

 

PONTA dos DEDOS 
1ª volta: 
A1: 6 m., 2 j.m., 1 m. 

A2: 1 m., ssk, 12 m., 2 j.m., 1 m. 

A3: 1 m., ssk, 6 m. 

2ª volta: toda em m. 

Repita essas duas voltas até obter um total de 24 p. 



 

Agora repita a 1ª volta, em todas as voltas, até obter um total de 12 p. 

Nesta altura você estará com: A1 = 3 p., A2 = 6 p., A3 = 3 p. 

 

ACABAMENTO 
Tricote os pontos da A1. 

Passe os 3 pontos da A3 para o final da A1. 

Segurando as duas ag. juntas, faça uma costura invisível (grafting). 

 

Abaixo estão os links do vídeo onde mostro como fazer meias: 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/meias_em_4_agulhas_1_parte/index.html 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/meias_em_4_agulhas_2_parte/index.html 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/meias_em_4_agulhas_3_parte/index.html 

http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/meias_em_4_agulhas_4_parte/index.html 


