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GOLA COM TRANÇA: 
 
Obs.: Esta receita está disponibilizada em duas versões, a primeira utilizando linha e agulhas mais 
grossas – Fio Atena – Cisne e agulhas 8mm, e a outra utilizando linha e agulhas mais finas – Fio 
Premium – Cisne e agulhas 4mm. 
 

Material utilizado: 

Agulha de trança (ou palito de manicure, alfinete de fralda, ect., que possa servir de auxiliar para 
trançar pontos) 

2 marcadores de pontos. 
Materiais auxiliares como: tesoura, fita métrica, agulha de costura sem ponta 

1ª. versão: 1 novelo de Fio Atena da Cisne 
Agulha circular ou par de agulhas retas para tricô 8mm. 

2ª. versão: 1 novelo de Fio Premium da Cisne 
Agulha circular ou par de agulhas retas para tricô 4mm. 

 

Técnicas utilizadas: 

Para essa peça, utilizaremos as seguintes técnicas: Montagem Tricotada Simples em Barra 1x1, 
Bordas Peroladas, Ponto Arroz, Casas de Botões, Trança Tripla, Arremate Tubular Costurado. 
 

Abreviações 
m meia carr Carreira 

t tricô 2pjm 2 pontos juntos em meia 

p ponto 2pjt 2 pontos juntos em tricô 

pm passar o marcador laç Laçada 

ag aux Agulha auxiliar   

 

Montagem Tricotada Simples em Barra 1 x 1: 
A finalidade desta montagem é iniciar um trabalho, em barra 1 x 1, bem elástico e ajustado. Em inglês é 
denominado “alternative cable cast-on”. 
 

1. Fazer um nó simples com laçada e colocar na agulha da esquerda. 
2. Passar a agulha direita por dentro do ponto e tecer um ponto meia, sem derrubar o ponto anterior 

da agulha. 
3. Esticar bem o novo ponto e colocá-lo torcido na agulha da esquerda. 
4. Inserir a agulha direita de trás para frente (como se fosse fazer um ponto tricô), entre os dois 

pontos formados na agulha esquerda, sem passar por dentro de nenhum deles. 
5. Tecer um ponto tricô, sem derrubar nenhum ponto da agulha esquerda. 
6. Esticar bem o fio e colocar esse ponto tricô na agulha esquerda. 
7. Inserir a agulha direita de frente para trás (como se fosse fazer um ponto meia), entre os dois 

últimos pontos da agulha esquerda. Também não deve passar por dentro de nenhum ponto. 
8. Tecer um ponto meia sem derrubar nenhum ponto da agulha esquerda. 
9. Esticar o fio e colocá-lo torcido na agulha da esquerda. 
10. Repetir as etapas de 4 a 9 até obter a quantidade de pontos desejada. 

Dicas: Se quiser toda a montagem em tricô inicie nas etapas 1 a 3 e repita de 4 a 6 até obter a quantidade 
de pontos desejada. 

Se desejar toda a montagem em meia, inicie nas etapas 1 a 3 e repita somente as etapas de 7 a 
9 até obter a quantidade de pontos desejada. 

Se quiser fazer barra 2/2, faça dois pontos em tricô (2 vezes as etapas de 4 a 6) e dois pontos 
em meia (2 vezes as etapas de 7 a 9). 
 

Bordas Peroladas: 
Para que o acabamento do trabalho fique perfeito, as bordas devem ser feitas com um pouco de atenção. 
Diversas são as maneiras de deixar as bordas de um trabalho perfeitas. Neste caso usaremos as bordas 
peroladas, que consistem em fazer o acabamento com pequenos nozinhos. Para cada ponto básico 
(meia, tricô, barras, etc) temos que trabalhar de um modo diferente para obtermos o mesmo resultado. 
Hoje veremos como fazer a borda perolada no ponto arroz e no Tricô Convencional. 

 
Borda perolada em ponto arroz: 

 Carreira iniciada com ponto tricô: pegar sempre o primeiro ponto sem fazer, como se fosse fazer 
um ponto tricô e fazer o segundo ponto em meia.  

 Carreira iniciada com ponto meia: pegar sempre o primeiro ponto sem fazer como se fosse fazer 
um ponto meia e fazer o segundo ponto em tricô. 
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Borda perolada no tricô convencional (meia no direito e tricô no avesso): 

 Nas carreiras iniciadas com ponto meia: pegar o primeiro ponto sem fazer em tricô, mas pela 
perna de trás (ou seja, torcido). 

 Nas carreira iniciadas em ponto tricô: pegar o primeiro ponto sem fazer em meia, mas pela perna 
de trás (ou seja, torcido). 

 

Ponto arroz: 
Para quantidade pares de pontos na agulha: 

1ª carreira e todas ímpares: *1t, 1m* até o final da carreira. 
2ª carreira e todas as pares: *1m, 1t*. 
 
Para quantidade ímpares de pontos na agulha 

Todas carreiras: *1t, 1m * até o final da carreira. 
 
Tomando sempre o cuidado de alternar os pontos, ou seja, em cima de um ponto meia tecer um ponto 
tricô e vice-versa. 
 

1ª. Versão da Receita – Fio Atena - Cisne 
 
Montar 27 pontos nas agulhas para tricô 8mm. 
 
BORDA CASAS DE BOTÕES 
1ª e 2ª carr: ponto arroz, iniciando com 1t. 
Nesta carreira aprenderemos a fazer as 4 CASAS PARA OS BOTÕES 
3ª. carr:. Continuar seguindo com o ponto arroz, tricotar: 1 p de borda, 1m, 2pjt, 1 laç, 1t, 1m, 1t, 1m, 1t, 

2pjm, 1 laç, 1m, 1t, 1m, 1t, 1m, 2pjt, 1 laç, 1t, 1m, 1t, 1m, 1t, 2pjm, 1 laç, 1m, 1t. 
4ª. carr: em ponto arroz. 

 
TRANÇA 
1ª. carr: 1 p de borda, 12 t, coloca o marcador, 2t, 6m, 2t, coloca o marcador, 4 p em ponto arroz. 
2ª. Carr e todas as pares: 1 p de borda, 3 p em ponto arroz, tecer até o final como se apresentam os p. 
3ª. carr: 1 p de borda, 12m, pm, 2t, colocar 2 pontos em uma ag aux na frente do trabalho, 2m, tecer os 2 

pontos da ag aux, 2m, 2t, pm, 4 p em ponto arroz. 
5ª. carr: igual a 1ª. carr. 
7ª. carr: 1 p de borda, 12m, pm, 2t, 2m, colocar 2 pontos em uma ag aux atrás do trabalho, 2m, tecer os 2 

pontos da ag aux, 2t, pm, 4 p em ponto arroz. 
 
Continuar as repetições da trança até a peça medir 76 cm. Fazer 4 carreiras em ponto arroz e arrematar.  
 

 
 
Arremate Tubular Costurado. 
 
Esse arremate vai deixar a sua peça com o acabamento perfeito.  
Para fazer esse arremate, primeiro corte o fio, deixando mais ou menos 4 vezes o comprimento do 
trabalho a ser arrematado. 
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Coloque o fio em uma ag de tapeçaria sem ponta.  
Para iniciar o arremate: 

 coloque a ag de tapeçaria no primeiro ponto, como se fosse fazer um ponto meia, e deixe cair o 
ponto da ag, e puxe o fio.  

 agora coloque a ag no segundo ponto, como se fosse fazer um ponto tricô, e deixe cair o ponto 
da ag e puxe o fio. 

Daqui para frente, repetir os próximos 2 passos até o final: 
Passo 1: Insira a ag no primeiro ponto que foi tirado da ag, de trás para frente (no mesmo local por onde 
está passando o fio do arremate) e no próximo ponto que está na ag, como se fosse fazer um ponto meia 
e derrube o ponto da ag. 
Passo 2: Insira a ag no próximo ponto que foi tirado da ag, de frente para trás (no mesmo local por onde 
está passando o fio do arremate) e no próximo ponto que está na ag, como se fosse fazer um ponto tricô 
e derrube o ponto da ag 
Finalizar pregue os botões no lado oposto ao das casas, na lateral mais perto da trança.  
 

2ª. Versão da Receita – Fio Premium - Cisne 
 
Montar 45 p nas agulhas para tricô 4mm. 
 
BORDA CASAS PARA OS BOTÕES 
1ª a 4ª carr: ponto arroz, iniciando com 1t. 
5ª. carr: Continuar seguindo com o ponto arroz, tricotar: 1 p de borda, 1m, 1t, arrematar 2 p,(1m, 1t,)5x, 

arrematar 2 p, (1m, 1t)5x, 1m, arrematar 2 p, (1t, 1m)5x, arrematar 2 p, 1t, 1m, 1t. 
6ª. carr: 1t, 1m, 1t, montar 2 pontos, (1m, 1t)5x, montar 2 p, (1m, 1t), 1m, montar 2 p, (1t, 1m)5x, montar 2 

p, 1t, 1m, 1t. 
7ª. carr até a 10ª. carr: em ponto arroz. 
 
TRANÇAS 
1ª. carr: 1 p de borda, 26 t, coloca um marcador, 2t, 9m, 2t, coloca um marcador, 5 últimos pontos 

seguindo o ponto arroz. 
2ª. carr e todas as pares: 1 p de borda, 4 pontos seguindo o ponto arroz, pm, tecer seguindo os pontos. 

3ª. carr: 1 p de borda, 26 m, pm, 2t, colocar 3 pontos em uma ag aux na frente do trabalho, 3m, tecer os 3 

pontos da ag aux, 3m, 2t, pm, 5 p em ponto arroz. 

5ª. carr: igual a 1ª. carr. 

7ª. carr: 1 p de borda, 26m, pm, 2t, 9m, 2t, pm, 5 p em ponto arroz. 

9ª. carr: 1 p de borda, 26 t, pm, 2t, 3m, colocar 3 pontos em uma ag aux atrás do trabalho, 3m, tecer os 3 

pontos da ag aux, 2t, pm, 5 p em ponto arroz. 

11ª carr: igual a 7ª. carr. 

 

Continuar as repetições da trança até a peça medir 76 cm. Fazer 10 carreiras em ponto arroz e arrematar. 

 
 

 


