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Amostra: 18 pontos x 22 carreiras = 10 cm 

 

Materiais: 1 novelo de fio Acalanto da Coats, Agulhas para tricô número 4,5, 1 botão, marcadores de carreiras 

ou clipes de papel. 

 

Abreviações: 

m: ponto meia 

t: ponto tricô 

AD.: aumento à direita  - levantar o fio entre dois pontos, de trás para frente e tricotar essa laçada pela perna da 

frente. 

AE: aumento à esquerda - levantar o fio entre dois pontos, de frente para trás e tricotar essa laçada pela perna 

de trás. 

tsf: pegar o ponto sem fazer como se fosse fazer um ponto tricô 

msf: pegar o ponto sem fazer como se fosse fazer um ponto meia 

2jm: dois pontos juntos em meia 

ms: mate simples 

mdc: mate duplo central 

laç.: laçada 

ff: fio na frente 

fa: fio atrás 

 

Pontos utilizados:  

1) I-cord:  montar 3 pontos e tecer 1 carreira em meia. Voltar os 3 Pontos para a agulha da esquerda. 

Tecer em meia os 3 pontos, com o fio atrás do trabalho. 

2) Ponto fantasia: número de pontos múltiplo de 12 mais 1. 

1ª. carr: em meia 

2ª. carr e todas as pares: em tricô 

3ª. carr: 3m, laç., ms, 3m, 2jm, laç., 3m. 

5ª. carr: 4m, laç, ms, 1m, 2jm, laç., 4m. 

7ª. carr: em meia 

9ª. carr: 4m, 2jm, laç, 1m, laç., ms, 4m. 

11ª. carr: 3m, 2jm, laç, 3m, laç, ms, 3m. 

13ª. carr: 5m, laç, mdc, laç, 5m. 
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Gráfico: 
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3) Grafting: costura invisível: 

 

Passo 1   passo 2                       passo 3    passo 4 

 

Passo 5   passo 6                       passo 7    passo 8 

 

Passo 1: Posicione os 3 pontos do I-cord na agulha da esquerda e os três pontos que sobraram na agulha 

direita. Corte o fio com mais ou menos 25 cm e coloque na agulha de tapeçaria.  

Passo 2: Passe o fio através do primeiro ponto da agulha da esquerda (detrás) como se fosse fazer um ponto 

tricô.  

Passo 3: insira a agulha no primeiro ponto da agulha da direita (frente) como se fosse fazer um ponto tricô.  

Passo 4: volte ao primeiro ponto da agulha da esquerda. Insira a agulha no ponto como se fosse fazer um ponto 

meia e tire-o da agulha. 

Passo 5: passe a agulha no próximo ponto da agulha esquerda como se fosse fazer um ponto tricô.  

Passo 6: Volte para a agulha da direita e insira a agulha de tapeçaria no primeiro ponto  como se fosse fazer um 

ponto meia e derrube o ponto da agulha. 

Passo 7: passe a agulha dentro do próximo ponto como se fosse fazer um ponto tricô. 

Passo 8: Repita os passos 3 a 7 até terminarem os pontos. 

 

Para iniciar, monte 3 pontos, com o fio auxiliar e teça 1 carreira em meia. 

Com o fio do tecido, tecer 7 carreiras em I-cord.  

Na oitava carreira, tecer os 3 pontos do I-cord, levantar 5 pontos na lateral do trabalho e pegar, sem tecer, os 3 

pontos montados, retirando o fio auxiliar. 

 

Aumentos: 

1ª.carr (avesso): 3t (I-cord), 1m, 3t, 1m,ff(deixa o  fio no lado da  frente  do trabalho), 3tsf (I-cord). 

2
a
.carr: 3m(I-cord), 1t, 1m, AD, 1m, AE, 1m, 1t, fa(deixa o fio no lado detrás do trabalho), 3msf (I-cord). 
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3
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 5t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

4
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 5m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

5
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 5t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

6
a
.carr: 3m(I-cord), 1t, 2m, AD, 1m, AE, 2m, 1t, fa,3msf (I-cord). 

7
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 7t, 1m,ff, 3tsf (I-cord). 

8
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 7m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

9
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 7t, 1m, ff,3tsf (I-cord). 

10
a
.carr: 3m(I-cord), 1t, 3m, AD, 1m, AE, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

11
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 9t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

12
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 9m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

13
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 9t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

14
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 4m, AD, 1m, AE, 4m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

15
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 11t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

16
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 11m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

17
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 11t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

18
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 5m, AD, 1m, AE, 5m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

19
a
.carr: 3t (I-cord), 1m, 13t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

 

Ponto Fantasia 

Agora tecer a 1ª carreira do ponto fantasia (direito) entre os 4 pontos, início e fim do I-cord: 3m (I-cord), 1t, 13m, 

1t, fa, 3msf (I-cord)  

2
a
. carreira (avesso) e todas as pares:  3t (I-cord), 1m, 13t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

3
a
. carreira: 3m (I-cord), 1t,  3m, laç, ms, 3m, 2jm, laç, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord) 

5
a
. carreira:  3m (I-cord), 1t,  3m, laç, ms, 3m, 2jm, laç, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord) 

7
a
. carreira: 3m (I-cord), 1t,  3m, laç, ms, 3m, 2jm, laç, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord) 

9
a
. carreira: 3m (I-cord), 1t,  3m, laç, ms, 3m, 2jm, laç, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord) 

11
a
. carreira: 3m (I-cord), 1t,  3m, laç, ms, 3m, 2jm, laç, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord) 

13
a
. carreira: 3m (I-cord), 1t,  3m, laç, ms, 3m, 2jm, laç, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord) 

Repetir as 14 carreiras do ponto fantasia por 6 vezes e depois repetir mais uma vez da carreira 1 a 8 . 

 

Começar as diminuições. 

1ª. carr: 3m (I-cord), 1t, 4m, ms, 1m, 2jm, 4m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

2
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 11t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

3
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 11m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

4
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 11t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

5
a
. carr: 3m (I-cord), 1t, 3m, ms, 1m, 2jm, 3m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

6
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 9t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

7
a
.carr: 3m (I-cord), 1t, 9m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

8
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 9t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

9ª. carr: 3m (I-cord), 1t, 2m, ms, 1m, 2jm, 2m, 1t, fa,  3msf (I-cord). 

10
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 7t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 
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11
a
. carr: 3m (I-cord), 1t, 7m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

12
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 7t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

13ª. carr: 3m (I-cord), 1t, 1m, ms, 1m, 2jm, 1m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

14
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 5t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

15
a
. carr: 3m (I-cord), 1t, 5m, 1t, fa, 3msf (I-cord). 

16
a
. carr: 3t (I-cord), 1m, 5t, 1m, ff, 3tsf (I-cord). 

 

A partir da 17
a
. carreira, tecer o I-cord da seguinte maneira: 

17ª. carr: 2m, 2jm, voltar os 3 pontos para a agulha da esquerda. 

18ª. carr: 2m, 2jm, voltar os 3 pontos para a agulha da esquerda. 

19ª. carr: 2m, 2jm, voltar os 3 pontos para a agulha da esquerda. 

20ª. carr: 2m, 2jm, voltar os 3 pontos para a agulha da esquerda. 

21ª. carr: 2m, 2jm, voltar os 3 pontos para a agulha da esquerda. 

Unir  com grafting os 3 pontos de cada agulha. 

Pregar o botão em uma das extremidades. 


