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                Regina Rogers 

Agulha Circular
A agulha circular serve para fazer o
tricô em círculo, sem emendas, e 
consequentemente sem precisar de
costuras. As agulhas circulares vêem 
em vários comprimentos, medidas de 
uma ponta à outra.  
 
Os comprimentos mais comuns e mais
usados são as de 40 cm e 60 cm. Você
deve escolher uma agulha cujo
comprimento seja igual, ou menor, do 
que a circunferência do seu trabalho.
Por exemplo, para tricotar um chapéu
de 50 cm de circunferência, você vai
precisar usar a agulha de 40 cm pois a
agulha de 60 cm seria muito grande e 
não fecharia o círculo. Essa é a maior 
limitação da agulha circular. Portanto, 
quando a cricunferência do chapéu
começar a ficar muito pequena para a
agulha, é necessário passar para as
agulhas de 2 pontas. 
 
Por isso você vê a grande maioria das
tricoteiras fazendo meias e luvas em 
agulhas de 2 pontas. Existe agulha 
circular de 20cm para fazer meias mas
não conheço uma só pessoa que as
usa.  
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Todas preferem usar as de 2 pontas
para meias. Isso porque a agulha de 
20cm de comprimento é tão pequena 
que não dá para segurar direito, e é 
extremamente desconfortável de usar.
 
Mas como a agulha circular é bastante 
prática, e o ser humano muito criativo, 
descobriu-se 2 maneiras de usar as 
agulhas circulares em todas as 
situações.  
Uma maneira é o uso de 2 agulhas 
circulares ao mesmo tempo.  
A outra, é o uso de uma agulha circular 
bem mais longa do que o necessário 
para podermos fazer o “laço mágico” 
(magic loop em inglês).  
Mas estes são temas para uma outra 
aula... 
 
Outro fator importante no tricô circular 
é o uso de um marcador para marcar o 
começo de cada volta  (carreira).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agulhas de Duas Pontas 
As agulhas de duas pontas servem para fazer o tricô
em círculo, sem emendas, e consequentemente sem
precisar de costuras, também. Elas vêem em vários
comprimentos, e em jogos de 4 ou 5 agulhas.  
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Para a Próxima Aula 
Como fazer o laço mágico. 
Como usar duas agulhas circulares. 
 

Você sabia que pra fazer chapéus...
            Circunferência  
PARA            da Cabeça  
Prematuros ~ 30.5 cm 
Bebês ~ 35.5 cm 
Crianças (2 a 5 anos) ~ 43.5 cm  
Crianças (+ 5 anos) ~ 48.5 cm 
Mulheres  ~ 53.5 cm 
Homens ~ 59 cm 

Receita do Chapeuzinho de Babados
Tamanho: 6 meses (9meses) 

Material:  1 novelo de linha Fixation 

  1 agulha circular de 40cm e 4 mm 

  1 jogo de agulhas duplas de 4mm 

  1 argolinha para marcar o início 

Amostra: 24 pontos = 10 cm 

Instrucões:  

Montar 160 (176) pontos na agulha circular. Formar o 
círculo tomando cuidado para não torcer os pontos. 

1ª à 10 ª volta: em ponto de Cordões (5 cordões). No 
tricô circular o ponto de cordões é feito diferente: 1 volta 
em m., outra em t. 

11ª volta: *2 p. juntos em meia* 80 (88) pontos. 

12ª volta: em meia. Continue fazendo todas as voltas 
em meia por 9 (11.5) cm. Em seguida, começar as 
diminuições. 

Diminuições: 

1ª volta: *6 m., 2 juntos em m.* 

2ª, 4 ª, 6 ª, 8 ª, 10 ª volta: *m.* 

3ª volta: *5 m., 2 juntos em m.* 

5ª volta: *4 m., 2 juntos em m.* 

7ª volta: *3 m., 2 juntos em m.* 

9ª volta: *2 m., 2 juntos em m.* 

11ª volta: *1 m., 2 juntos em m.* 

12ª volta: *2 juntos em m.* 

Corte a linha e passe por dentro de todos os pontos. Puxe
para fechar o buraquinho e arremate.  

Use sua criatividade para enfeitar o chapeuzinho. 

Eu fiz 5 filmes demonstrando como fazer o chapeuzinho com agulha circular, e de 2 pontas. Abaixo está o link do 
primeiro. De lá, você poderá acessar os outros. Obrigada pela atenção! 
 
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/agulha_circular_chapeuzinho_1/index.html  


