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medidas indicadas, caso contrário você pode precisar de mais fio
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Aum = aumento

Carrs = carreiras

Dim = diminuição

LA = lado avesso do trabalho

LC = lado certo do trabalho

M = pto Meia

M2J = 2 ptos juntos emM

pm = coloque ummarcador

próx = próximo

pto(s) = ponto(s)

rep = repetir

sl = passe sem fazer em T a quantidade de ptos
indicada

sl1 emM = passe 1 pto sem fazer emM

slm = passe o marcador

ssk= [Passe 1 pto sem fazer emM] 2 vezes, com
apontadaagulhaentrepela frentedestes2ptos
e trabalhe-os juntos por trás

St St (em carrs) = M no lado certo e T no lado
avesso

St St (em voltas) = todas as voltas emM

T = pto Tricô

T2J = 2 ptos juntos em T
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Abreviações Utilizadas

Dúvidas?
Você pode assistir aos nossos vídeos emnosso canal no YouTube das principais abreviações aqui
utilizadas.

Você também pode nos enviar uma mensagem no endereço duvidas@emporiodaslas.com.br

Nós iremos retornar assim que possível.

Meia Básica

O que você vai precisar?
2 novelos de fio Forever da Lanafil de 50g cada
(210 mts), na foto foi utilizada cor 60, para os
tamanhos maiores (do nº 39 em diante)
recomendamos ter um segundo novelo de
mesma cor e lote;

1 jogo de 5 de agulhas de 2 pontas de tricô
2,50 mm, ou tamanho necessário para obter a
amostra

Tamanho Final da Peça

1º tamanho: 22 a 23

2º tamanho: 24 a 27

3º tamanho: 28 a 31

4º tamanho: 32 a 35

5º tamanho: 36 a 39

6º tamanho: 40 a 43

7º tamanho: 44 a 45

Amostra

33 pts x 46 voltas = 10 cm² em St St usando a
agulha 2,50mm

Grau de Dificuldade

Intermediário

Necessário conhecimentos em: usar as
agulhas de 2 pontas e carrs curtas.



Notas
Se a sua amostra tivermaior número de ptos do
que o indicado, você deve aumentar o número
daagulha. Sea suaamostra tivermenornúmero
de ptos do que o indicado você deve diminuir o
número da agulha.

Todas as abreviações utilizadas neste material
estão indicadas na contracapa.

Nossas receitas são revisadas exaustivamente e
trabalhamos para assegurar que elas sejam
publicadas sem erros, mas as vezes não pode-
mos controlar tudo, e por isso pedimos descul-
pas.Todas as erratas identificadas estão publi-
cadas em www.emporiodaslas.com.br/errata.

As instruções indicadas entre [ ] devem ser
repetidas conforme indicado na sequência.

As instruções são indicadas para o menor
tamanho, e para os demais tamanhos, quando
for o caso, estão informados entre ( ). Quando
somente uma indicação for informada, esta se
aplica para todos os tamanhos.

Respeite a ordem da confecção das peças.

COMO FAZER
Punho
Monte 44(48:52:56:60:64:68) ptos frouxamente,
11(12:13:14:15:16:17) ptos em cada uma de 4
agulhas), e feche a volta (cuidado para não
torcerospontosecoloqueummarcadordeptos
para identificar o início da volta).

1ª volta: [2M, 2T] repetir até o fim da volta.
Repetir a última volta até o trabalho ter 4,5 cm
do início.

Perna
Trabalhe emSt St até o trabalhomedir 20 cmdo
início do trabalho ou o tamanho desejado

(lembrando de contar o número de voltas para
repetir no 2º pé).

Calcanhar
O calcanhar é trabalhado nos 22
(24:26:28:30:32:34) ptos da 1ª e 4ª agulhas. Faça
11(12:13:14:15:16:17) M e vire.

A partir de agora coloque junto com o fio da
meia, o fio do reforço.

(LA): sl1, 21(23:25:27:29:31:33) T e vire.

Ocalcanharéfeito indoevindo(emcarrs)nestes
22(24:26:28:30:32:34) ptos conforme a seguir:

1ª carr (LC): [sl1, 1M] repetir até o fim da carr.

2ª carr: sl1, T até o fim.

Repetir as carr 1 e 2 mais 10(11:12:13:14:15:16)
vezes.(Serão ao todo 22(24:26:28:30:32:34)
carrs)

Trabalheemcarreiras curtas, conformea seguir:

Carr 1(LC): sl1, 11(12:14:15:16:18:19) M, ssk, 1M,
e vire.

Carr 2(LA): sl1, 3(3:5:5:5:7:7) T, T2J, 1T, e vire.

Carr 3: sl1, façaM até 1 pto antes do buraco, ssk,
1M, vire.

Carr 4: sl1, faça T até 1 pto antes do buraco, T2J,
1T, vire.

Repetir carr 3 e 4 até que todos os pontos do
calcanhar tenham sido trabalhados (sobrarão
12(14:16:16:18:20:20) ptos).

Neste momento corte o fio do reforço e volte a
trabalhar somente com o fio da meia.

Próx volta: sl1, 11(13:15:15:17:19:19) M (ptos do
calcanhar); com uma agulha vazia, levante 11
(12:13:14:15:16:17) ptos ao longo da lateral do
calcanhar, trabalhe os ptos das agulhas 2 e 3
(peito dopé), comuma agulha vazia, levante 11
(12:13:14:15:16:17) ptos ao longo da outra
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lateral, e então trabalhe em M os primeiros 6
(7:8:8:9:10:10) ptos do calcanhar.

Você terá 56(62:68:72:78:84:88) ptos ao total, e
novamente a indicação do início da volta (o seu
marcador deve estar no meio dos 12
(14:16:16:18:20:20) ptos do calcanhar).

Então proceda da seguinte maneira:

Volta 1:

Agulha 1: FaçaMaté os últimos 3 ptos,M2J, 1M.

Agulha 2 e 3: M em todos os ptos.

Agulha 4: 1M, ssk, M até o m.

Volta 2:

Agulhas 1, 2, 3 e 4: Faça M em todos os ptos.

Repetir voltas 1 e 2 até ficar com 44
(48:52:56:60:64:68) ptos - (11(12:13:14:15:16:17)
ptos em cada agulha novamente)

Pé
Trabalhar em voltas fazendo M até que o pé
tenha aproximadamente 11,5
(13:15:17,5:19:21:22,5) cm (ou o tamanho
desejado).

Dedos
A partir de agora coloque junto com o fio da
meia, o fio do reforço.

Volta 1:

Agulha 1: FaçaMaté os últimos 3 ptos,M2J, 1M.

Agulha 2: 1M, ssk, M até o fim.

Agulha 3: FaçaMaté os últimos 3 ptos,M2J, 1M.

Agulha 4: 1M, ssk, M até o fim.

Volta 2: Faça M em todos ptos.

Repetir voltas 1 e 2 até ficar com 12
(16:16:20:20:20:24) ptos nas agulhas

Finalização
Faça M nos ptos da agulha 1.

Passe todos os ptos da agulha 4 p/ a agulha 1 e
os ptos da agulha 2 p/ a agulha 3.

Corte os fios, deixando 30 cm para a costura.
Faça “grafting” nos ptos e arremate.

Grafting em St St
Frente Tricô Fica

Trás Meia Fica

Repetir de 1 a 4

1 - Frente Meia Tira

2 - Frente Tricô Fica

3 - Trás Tricô Tira

4 - Trás Meia Fica
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