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OFICINA DE MARÇO/2016 – GORRO COM CARREIRAS ENCURTADAS 

 Esse gorro é tricotado lateralmente e plano. Muito simples e rápido de tecer, é totalmente feito 

em cordões de tricô e é uma maneira bem fácil de iniciar o aprendizado das carreiras encurtadas.  

Materiais: 

1 novelo de Cisne Premium 

1 agulha circular ou um par de agulhas retas de tricô 5 mm. 

1 marcador de pontos 

1 pedaço de linha de cor contrastante (para a montagem provisória) 

1 agulha de tapeçaria para costurar 

Tamanho: A receita está escrita para tamanho recém-nascido, porém, no quadro anexo ao final, você 

tem as medidas para diversos tamanhos, do bebê ao adulto. 

Pontos utilizados: 

M: ponto meia 

E&G: envolver e girar: passar o próximo ponto sem fazer, como se fosse fazer um ponto tricô, para a 

agulha da direita, passar o fio para a frente do trabalho e devolver esse ponto para a agulha da 

esquerda. Virar o trabalho e tricotar a próxima carreira em meia. (O ponto que ficou sem fazer será 

envolvido pelo fio do trabalho) 

Amostra: 20 pontos x 32 carreiras = 10 cm 

Explicações:  

O gorro é constituído de 6 ou 8 (dependendo do tamanho do projeto) repetições dos triângulos feitos 

em cordões de tricô com carreiras encurtadas. 

TAMANHO RECÉM-NASCIDO: 

Inicialmente, montar [30 pontos]①, com a linha de cor contrastante, da maneira que desejar. 

Carreira de preparação: Começar com a linha do trabalho e tricotar 1 carreira em meia. 

1ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia os próximos [21 pontos]② e 

colocar o marcador, tricotar mais [6 pontos]③ em meia, E&G. 

2ª. Carr.: M (28 pontos) # 

3ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia, até passar 5 pontos do marcador, 

E&G. 

4ª. Carr.: M (27 pontos) #  

5ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia, até passar 4 pontos do marcador, 

E&G. 

6ª. Carr.: M (26 pontos) # 
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7ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia, até passar 3 pontos do marcador, 

E&G. 

8ª. Carr.: M (25 pontos) #  

9ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia, até passar 2 pontos do marcador, 

E&G. 

10ª. Carr.: M (24 pontos) # 

11ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia, até passar 1 pontos do 

marcador, E&G. 

12ª. Carr.: M (23 pontos) # 

13ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia, até o marcador, E&G. 

14ª. Carr.: M (22 pontos) # 

15ª. Carr.: Pegar sem fazer e torcido o primeiro ponto, tricotar em meia, até o marcador, pegar a alcinha 

que está envolvendo o próximo ponto e o ponto juntos e tricotá-los em meia. Fazer isso com os 

próximos 6 pontos e tricotar o último ponto em meia. 

16ª. Carr.: M.  

Repetir essas 16 carreiras mais 5 vezes, totalizando [6 triângulos]④. 

OBS.: #: número de pontos em cada carreira para o tamanho Recém-Nascido. Para os outros 

tamanhos estes números de pontos são diferentes, de acordo com os pontos deixados na 

agulha da direita na confecção das carreiras encurtadas. 

Acabamento: 

Costurar, com a técnica do Grafting, as laterais da touca e arrematar os fios.  

GRAFTING EM CORDÕES DE TRICÔ: 

Antes de iniciar, pegue o início do trabalho e, desmanchando a carreira de montagem auxiliar, coloque 

os pontos em uma agulha. Segure as duas partes a serem costuradas juntas. 

Primeiramente você deve se certificar de que você está enxergando as duas partes do seu trabalho 

com aparência igual, terminada em uma carreira de tricô. 

Passo 1: Insira a agulha de tapeçaria dentro do primeiro ponto da agulha da frente (a mais perto de 

você), como se fosse fazer um ponto meia e puxe o fio através do ponto, não deixando o ponto cair da 

agulha de tricô. 

Passo 2: Agora insira a agulha de tapeçaria no primeiro ponto da agulha de trás como se fosse fazer 

um ponto meia e puxe o fio através do ponto, sem deixar o ponto cair da agulha de tricô. 

Agora que já iniciamos o trabalho unindo o primeiro ponto de cada agulha, o resto dos pontos será 

trabalhado seguindo 4 passos: 

 

1 – Insira a agulha de tapeçaria no primeiro ponto da agulha da frente (o mesmo ponto do passo A, na 

primeira vez), como se fosse fazer um ponto meia e deixe cair o ponto da agulha de tricô. Puxe o fio. 

 

2 – Insira a agulha de tapeçaria no próximo ponto da agulha da frente (agora este é o primeiro ponto 

da agulha), como se fosse fazer um ponto tricô e não deixe o ponto cair da agulha de tricô. Puxe o fio.  
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3 – Insira a agulha de tapeçaria no primeiro ponto da agulha de trás (na primeira vez é o mesmo ponto 

do passo B), como se fosse fazer um ponto em meia, e deixe o ponto cair da agulha de tricô. 

 

4 – Insira a agulha de tapeçaria no próximo ponto da agulha de trás (agora é o primeiro ponto), como 

se fosse fazer um ponto tricô, e não deixe o ponto cair da agulha de tricô. Puxe o fio.  

Volte ao passo 1. Repita esses 4 passos até todos os pontos estarem costurados. 

 

TABELA DE TAMANHOS: 

Legenda:  

① NÚMERO DE PONTOS INICIAL 

② NÚMERO DE PONTOS ANTES DO MARCADOR 

③ NÚMERO DE PONTOS TRICOTADOS DEPOIS DO MARCADOR NA 1ª. CARREIRA 

④ NÚMERO DE TRIÂNGULOS 

⑤ NÚMERO DE CARREIRAS EM CADA TRIÂNGULO 

 

TAMANHO ① ② ③ ④ ⑤ 

Recém-nascido 30 pontos 21 pontos 6 pontos 6 triângulos 16 carreiras 

3 a 6 meses 36 pontos 27 pontos 6 pontos 8 triângulos 16 carreiras 

6 a 12 meses 38 pontos 28 pontos 7 pontos 8 triângulos 18 carreiras 

1 a 3 anos 40 pontos 29 pontos 8 pontos 8 triângulos 20 carreiras 

3 a 10 anos 43 pontos 32 pontos 8 pontos 8 triângulos 20 carreiras 

Adolescente 48 pontos 36 pontos 9 pontos 8 triângulos 22 carreiras 

Mulher adulta 56 pontos 44 pontos 9 pontos 8 triângulos 22 carreiras 

Homem adulto 60 pontos 47 pontos 10 pontos 8 triângulos 24 carreiras 
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