
      Oficina Sapatinho Mágico                 08/2015 
 
Material: 1 novelo de Premium, agulha circular 4 
mm mínimo 80 cm de cabo, tesoura, 3 marcadores 
de ponto e contador de carreiras.  
 
Técnicas: aumento frente e atrás, montagem 
mágica, laço mágico e arremate com picôs. 
 
Abreviaturas: 
m = meia 
tr = tricô 
1fa = tricote o mesmo ponto em meia pela alça da 
frente e detrás. 
laç = laçada 
cm = coloque marcador de pontos 
pm = passe o marcador para a outra agulha 
2jtr ou 5jtr = teça 2 ou 5 pontos juntos em tricô 
2jm = teça 2 pontos juntos em meia 
1sf = apenas transfira o ponto para outra agulha. 
 
Modo de fazer: - Sola 
Com a montagem mágica coloque 32 pontos no total. Serão 16 em cada agulha. 
Faça uma carreira de preparação toda em tricô. 
1ª carr: *1fa, cm, 14m, cm, 1fa* (2x). (36 pontos) 
2ªcarr e todas as pares até a 16ª: tr.  
3ª carr: *1fa, 1m, pm, 14m, pm, 1m,1fa* (2x). (40 pontos) 
5ª carr: *1fa, 2m, pm, 14m, pm, 2m,1fa* (2x). (44 pontos) 
- Lateral do Sapatinho 
7ª, 9ª, 11ª e 13ª carr: m. (44 pontos). 
14ª carr: tr.  Remova todos os marcadores de ponto e desloque o contador de 
carreiras para que fique entre o 1º e o 2º ponto. 
15ª carr: 18m, 2jtr, cm, *m, tr* (2x), cm, 2jtr, vire o trabalho. 

a) 1sf, pm, *tr, m* (2x), pm, 2jm, vire o trabalho. 
b) 1sf, pm, *m, tr* (2x), pm, 2jtr, vire o trabalho. 

Repita a) e b) até ficar com 26 (10+6+10) pontos nas agulhas. Termine a 15ª carr 
tecendo 10 m. Retire os marcadores de ponto. 
- Cano do Sapatinho 
16ª: tr.     17ª carr: m.    18ª a 35ª carr: *m,tr* até o fim da carr. 
36ª carr: (se quiser fazer só a borda em outra cor, mude agora) *m, tr* 
37ª carr: *m, tr, derrube o 1º sobre o 2º, devolva o ponto para agulha esquerda, faça 
3 pontos (**enfie a agulha direita entre o 1° e 2° ponto da agulha esquerda, puxe 
uma laçada, coloque-a na ag esquerda para formar um novo ponto**3x). Arremate 
os 3 pontos 1 a 1, derrubando o 1º ponto sobre o 2º*. 


