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Receita de Meias para Adultos (para quem calça 36-37) 

Regina Rogers

 Grupo Crochemania 
 no yahoo grupos 

  

Material:  

Um jogo de agulhas (4 agulhas) de 2 pontas de 2.5 

mm ou o número necessário para obter a amostra. 

Lã apropriada para o n˚ de agulha 

Amostra:  

30 pontos = 10 cm 

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 

ssk = diminuição virada para a esquerda. No vídeo 

de meias de bebê mostro como fazer o ssk. 

NOTA 1: a receita de meias para bebê, que fiz em vídeo, está um pouco diferente desta receita de meias 
para adultos. Por favor siga a receita escrita, mas não deixe de assistir ao vídeo para aprender as técnicas 
que são as mesmas. Link do video: http://auladetrico.typepad.com/  
 
NOTA 2: quando uma receita pede para retirar um ponto sem fazer, retire sempre como se fosse fazer um 
ponto tricô e nunca como se fosse um ponto meia. A menos que a receita indique ao contrário. 
 

 
O cano da meia acima foi feito em ponto fantasia. 
A receita pede que seja feito em barra 1x1 ou 2x2.
Se você quiser fazer com um ponto de sua 
escolha,  
não esqueça de calcular o número de pontos  
necessários. 
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Receita de Meias para Adultos (para quem calça 36-37)
Regina Rogers

Início 

Montar 56 p. na ag. e depois dividir entre 3 ag. 

(18p., 18p., e 20p. em cada uma).  

Fechar o círculo, tomando cuidado para não deixar 

torcer os p., e tricotar em círculo o cano da meia em 

barra 2x2 ou 1x1, até que meça 6 ou 7 cm.  

Dividir os p., para o calcanhar, da seguinte forma:  

28 p. na ag. n˚1 

14 p. na ag. n˚2  

14 p. na ag. n˚3 

 

Tornozelo 

Com o lado do avesso virado pra você, trabalhe em 

carrreiras de ida e volta, nos 28 p. da ag. n˚1: 

 

1ª carr.:    1 p. sem fazer, 27 t. 

2ª carr.:  *1 p. sem fazer, 1 m.* 

 

Repita essas duas carr. até que o tornozelo fique + 

ou – quadrado. Termine com uma carr. do avesso. 

 

Calcanhar 

Com o lado direito virado pra você, trabalhe em 

carrreiras de ida e volta: 

1ª carr.: 1 p. sem fazer; 15 m.; ssk; 1m. vire 

2ª carr.: 1 p. sem fazer; 3 t.; 2 j.t.; 1 t.  vire 

3ª carr.: 1 p. sem fazer; 4 m.; ssk; 1 m.  vire 

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

5ª carr.: 1 p. sem fazer; 6 m.; ssk; 1 m.  vire  

6ª carr.: 1 p. sem fazer; 7 t.; 2 j.t.; 1 t.  vire  

7ª carr.: 1 p. sem fazer; 8 m.; ssk; 1 m.  vire 

8ª carr.: 1 p. sem fazer; 9 t.; 2 j.t.; 1 t.  vire  

9ª carr.: 1 p. sem fazer; 10 m.; ssk; 1 m.  vire  

10ª carr.:  1 p. sem fazer; 11 t.; 2 j.t.; 1 t.  vire  

11ª carr.:  1 p. sem fazer; 12 m.; ssk; 1 m.  vire  

12ª carr.:  1 p. sem fazer; 13 t.; 2 j.t.; 1 t.  vire  

15ª carr.:  16 m. 

Com o lado direito virado pra você, e usando a ag. que 

está na sua mão direita, e que está com os 16 p. que 

acabou de tricotar (ag. n˚1), levante 14 p. da lateral do 

tornozelo (total de 30 p. nessa ag.).  

 
Com uma outra ag. tric. os 14 p. de cada uma das 

outras duas ag. de tal forma que fique com os 28 p. na 

mesma ag. (ag. n˚2 = 28 p.) 

Agora, com a terceira ag. levante 14 p. da outra lateral 

do tornozelo e tric. 8 p. da ag. n˚1 (total de 22 p. 

nessa agulha = ag. n˚3).  

Nesta altura você deverá estar com 72 p. totais: 

22 p. na ag. n˚1  

28 p. na ag. n˚2 

22 p. na ag. n˚3 

 
 
Sola 
1ª volta: m. 
2ª volta:  

a. ag. n˚1:  m. até os últimos 3 p., 2 j.m., 1 m.  
b. ag. n˚2:  m. 
c. ag. n˚3:  1 m., ssk, m. até o fim 

 
Repita essas duas voltas até obter um total de 56 p. 

(14, 28, 14). 

Continue tric. em m. por 11 cm a partir de onde os p. 

foram levantados.  

 

Ponta dos Dedos 

1ª volta:   

a. ag. n˚1:  m. até os últimos 3 p., 2 j.m., 1 m.  
b. ag. n˚2:  1 m., ssk, m. até os últimos 3 p., 2 j.m., 

1 m. 
c. ag. n˚3:  1 m., ssk, m. até o fim da ag. 
 
2ª volta: m. 
 
Repita essas duas voltas até obter um total de 14 p. 

coloque 7 p. em cada ag. e costure com uma costura 

invisível (grafting). Pronto! 

 


