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Aumentos de Pontos
Os aumentos são feitos para adicionar pontos e fazer seu tricô ficar mais largo. Há
muitas maneiras de se fazer aumentos no tricô, aqui estou demonstarando, apenas
as duas maneiras mais usadas. Os aumentos não devem ser feitos no ponto inicial, e
tão pouco no último ponto, pois atrapalharia ao fazer a costura e ao levantar pontos.
Aumentos feitos nas bordas, ou seja, no início ou no final da carreira, devem ser
feitos como uma montagem de pontos.
Video de como fazer aumentos em geral, para mangas por exemplo:
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/aumentos---como.html
Aumentos no começo, ou final da carreira – o cachecol Argosi é um bom exemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=sJaAuruudwA

Tricô com 2 Agulhas Circulares
Você também pode tricotar circunferências pequenas com 2 agulhas circulares. Como
por exemplo, os pares de meias, as luvas, as mangas, o final dos chapéus, e
roupinhas de bebê. As duas agulhas poderão ser de comprimentos diferentes, mas
terão que ser da mesma espessura (mesmo número).
Duas agulhas circulares:
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/agulha_circular_usando_duas_agulhas_circulares/index.html

Tricô com o Laço Mágico
O Laço Mágico é muito parecido com a técnica de tricô circular feito em duas agulhas
circulares, e é o preferido de muitas tricoteriras. Ele é usado para fazer peças que
tenham circunferências pequenas. Como por exemplo, os pares de meias, as luvas,
as mangas, o final dos chapéus, e roupinhas de bebê. O Laço Mágico é feito com uma
agulha circular de, no mínimo, 80 cm de comprimento.
Demonstração em vídeo do laço mágico:
http://auladetrico.typepad.com/aulinhas_de_tric/2007/08/agulha-circul-2.html
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Informação importante! Você sabia...

Para a Próxima Aula

que o comprimento do pé é aproximadamente o
mesmo que a distância entre o cotovelo e o pulso?

Como fazer o calcanhar de meias.

