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Abaixo, foto de uma
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Washington, D.C –
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Super Quick Baby Socks – Meias de Bebê Super Rápida
by Dilys Sutherland, (c) 1998 http://www.geocities.com/blossomknitwear

Material:
Um jogo de agulhas de 2 pontas de 4.5 mm
Lã apropriada para o n˚ de agulha
Legenda:
2 j.t. = dois pontos juntos em tricô
2 j.m. = dois pontos juntos em meia
p. = ponto
m. = ponto meia
t. = ponto tricô
carr. = carreira
ag. = agulha
marc. = marcador

O vídeo desta aula está dividido em 4 partes:
http://auladetrico.typepad.com/
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NOTA: esqueci de mencionar no vídeo o motivo do marcador.
Para essa meinha pequenina não seria necessário usar marcador, pois a quantidade de pontos é mínima. Mas se
fizermos meias de adulto em agulhas menores e lã mais fina, a quantidade de pontos seria bem maior, e a função
do marcador ficaria mais óbvia. Usando o marcador, não é necessário se preocupar o n˚ de pontos de cada
carreira, você já sabe que vai fazer uma diminuição 2 pontos após o marcador, e não precisará contar.
Início
Montar 24 p. na ag. e depois dividir igualmente entre
3 ag. (8 p. em cada uma).
Fechar o círculo, tomando cuidado para não deixar
torcer os p., e tricotar o cano da meia em barra 1x1,
ou 2x2 até que meça 6 ou 7 cm.
Dividir os p., para o calcanhar, da seguinte forma:
12 p. na ag. n˚1, 6 p. na ag. n˚2, e 6 p. na ag. n˚3.
Tornozelo
Com o lado do avesso virado pra você, trabalhe nos
12 p. da ag. n˚1:
1ª carr.: 1 p. sem fazer, 11 t.
2ª carr.: *1 p. sem fazer, 1 m.*
Repita essas duas carr. até que o tornozelo fique +
ou – quadrado (aprox. 4cm).
Calcanhar
1ª carr.: 6
2ª carr.: 1
j.t.; vire
3ª carr.: 1
ssk; vire
4ª carr.: 1
j.t.; vire
5ª carr.: 1
ssk; vire
6ª carr.: 1
j.t.; vire
7ª carr.: 6

Com uma outra ag. tric. os 6 p. de cada uma das duas
ag. de tal forma que fique com os 12 p. na mesma ag.
(12 p.).
Agora, com a terceira ag. levante 8 p. da outra lateral
do tornozelo e tric. 3 p. da ag. seguinte (total de 11 p.
nessa agulha).
Nesta altura você deverá estar com 11 p. na ag. “um”,
12 p. na ag. ”dois”, e 11 p. na ag. “três”.
Sola
1ª volta: m.
2ª volta:
a. primeira ag.: m. até os últimos 3 p., 2 j.m., 1 m.
b. segunda ag.: m.
c. terceira ag.: 1 m., ssk, m. até o fim
Repita essas duas voltas até obter um total de 24 p.
Continue tric. em m. por 6 cm a partir de onde os p.
foram levantados.

m.; coloque um marcador, 2 m.; ssk; vire
p. sem fazer; t. até 2 p. após marc.; 2
p. sem fazer; m. até 2 p. após marc.;
p. sem fazer; t. até 2 p. após marc.; 2
p. sem fazer; m. até 2 p. após marc.;
p. sem fazer; t. até 2 p. após marc.; 2
m.

Com o lado direito virado pra você, e usando a ag.
que está na sua mão direita, e que está com 6 p. (ag.
“um”), levante 8 p. da lateral do tornozelo (14 p.).

Ponta dos Dedos
1ª volta:
a. primeira ag.: m. até os últimos 3 p., 2 j.m., 1 m.
b. segunda ag.: 1 m., ssk, m. até os últimos 3 p., 2
j.m., 1 m.
c. terceira ag.: 1 m., ssk, m. até o fim
2ª volta: m.
Repita essas duas voltas até obter um total de 12 p.,
coloque 6 p. em cada ag. e costure com a costura
invisível (grafting).

Você Sabia...
que as peças mais tricotadas no mundo, em todos os tempos, são as meias? A maioria das tricoterias se intimidam
diante de uma receita de meias, mas na verdade, são fáceis de fazer.

