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DESIGN
FILIPA CARNEIRO

filipa_nionoi

ALVOR

50%
Linho

50% Lã

https://www.instagram.com/filipa_nionoi/?hl=en


FIO
1 novelo de ALVOR da Rosários 4, cor 13 (50% lã, 50% linho; 
100g/310m).

AMOSTRA
30 ms e 38 vlts - 10x10 cm em ponto de cordel com agulha de 
2.5 mm tricotada em circular, lavada e blocada (é importante lavar 
e secar a amostra pois a contagem de malhas pode alterar com a 
primeira lavagem).

AGULHAS
Agulhas circulares de 2.5 mm com cabo de 80 cm, para tricotar 
em magic-loop ou o seu método preferido para tricotar pequenas 
circunferências, como agulhas circulares de 20 cm ou 5 agulhas 
de meia (se necessário, ajuste o número da agulha para obter o 
valor da amostra).

ACESSÓRIOS
Marcadores de malhas, agulha de tapeçaria, lã de desperdício.

TAMANHOS
37/38 (39/40).

MEDIDAS FINAIS
18 (21) cm no contorno do pé e 24 (26) cm de comprimento do pé 
(ajustavél); estas medidas incluem aprox. 2 cm de folga negativa.

INSTRUÇÕES
Estas meias são tricotadas da biqueira para o cano, com o ponto 
de cordel no pé e na perna. A biqueira é formada com aumentos. 
O calcanhar é redondo e com a banda em ponto reforçado. 
O esquema está escrito para tricotar as meias numa agulha 
circular em magic-loop e pode optar por tricotar as 2 meias em 
simultâneo. No entanto, também pode tricotar com 5 agulhas.

PONTO DE CORDEL 
Tricotado em circular e para um número de malhas múltiplo de 3 +1:
Vlt 1: [1M, pC] rep até 1 m do final, 1M.
Vlt 2: M até ao final.
Repetir as vlts 1 e 2.

BIQUEIRA 
Com a montagem mágica da Judy (judy´s magic cast-on), montar 
20 (22) ms. Ficam 10 (11) ms em cada agulha. Virar a montagem 
com as “ondinhas” viradas para trás e tricotar todas as malhas 
em meia. Tenha atenção pois a segunda metade das malhas deve 
ser tricotada em meia torcida (ou então, virar cada malha antes 
de tricotar).

Tricotar os aumentos da biqueira:
Vlt 1: [1M, Mft, M até 2 ms antes do final da agulha, Mft, 1M] x 2.
Vlt 2: M até ao final.
Repetir as vlts 1 e 2, mais 8 (9) vezes. [56 (62) ms; 28 (31) ms em 
cada agulha] 
Nota: se estiver a tricotar com agulhas curtas ou agulhas de meia, 
coloque um marcador a separar a sola do peito do pé.
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PÉ
Tricotar o pé em ponto de cordel:
Vlt 1: [1M, pC] rep até 1 m do final da agulha, M até ao final.
Vlt 2: M até ao final.
Repetir as vlts 1 e 2 até o pé medir aprox. 17 (18) cm desde 
o começo, ou aprox. 7 (8) cm menos que o comprimento 
desejado.

CALCANHAR 
Tricotar os aumentos para o calcanhar:
Vlt 1: [1M, pC] rep até 1 m do final da agulha, 1M; 1M, A1E, M 
até 1 m do final, A1D, 1M.
Vlt 2: M até ao final.
Repetir as vlts 1 e 2 mais 7 (6) vezes. [72 (76) ms; 28 (31) ms no 
peito do pé; 44 (45) ms na sola]

Tamanho 39/40:
Vlt 15: [1M, pC] rep até 1 m do final da agulha, 1M; 1M, A1E, M 
até ao final. [77 ms; 31 ms no peito do pé; 46 ms na sola]
Vlt 16: M até ao final.

Todos os tamanhos
Deixar ms em espera:
Vlt 1: [1M, pC] rep até 1 m do final da agulha, 1M, retirar estas 
ms para uma lã de desperdício e deixar em espera enquanto 
tricota o calcanhar. A partir daqui vamos trabalhar apenas nas 
ms da sola e em idas-e-voltas.

Virar o calcanhar:
Carr 1 (LD): 30M, A1E, virar.
Carr 2 (LA): p1c/FF, 16L, A1D-L, virar.
Carr 3: p1c/FA, 15M, A1E, virar.
Carr 4: p1c/FF, 14L, A1D-L, virar.
Carr 5: p1c/FA, 13M, A1E, virar.
Carr 6: p1c/FF, 12L, A1D-L, virar.
Carr 7: p1c/FA, 11M, A1E, virar.
Carr 8: p1c/FF, 10L, A1D-L, virar.
Carr 9: p1c/FA, 9M, A1E, virar.
Carr 10: p1c/FF, 8L, A1D-L, virar.
Carr 11: p1c/FA, 7M, A1E, virar.
Carr 12: p1c/FF, 6L, A1D-L, virar. [56 (58) ms]

Tamanho 39/40:
Carr 13: p1c/FA, 5M, A1E, virar.
Carr 14: p1c/FF, 4L, A1D-L, virar. [60 ms]

Todos os tamanhos
Tricotar a aba do calcanhar:
Carr 1 (LD): p1c/FA, 16M, cmarc, PPM, virar.
Carr 2 (LA): p1c/FF, pmarc, 26 (28)L, cmarc, 2Lj, virar.
Carr 3: p1c/FA, pmarc, (1M, p1c/FA) rep até ao marc, pmarc, 
PPM, virar.
Carr 4: p1c/FF, pmarc, L até ao marc, pmarc, 2Lj, virar.
Repetir as carrs 3 e 4 mais 11 (12) vezes. [30 (34) ms]
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Retomar as ms em espera e o tricot circular:

Tamanho 37/38:
Vlt 1 (LD): p1c/FA, pmarc, (1M, p1c/FA) rep até ao marc, pmarc, 
PPM, não vire o trabalho! Colocar as 28 ms em espera na agulha 
e tricotar da seguinte forma: M até 2 ms antes do marc, 2Mj, M 
até ao marc (agora este é o seu MIV). 
Vlt 2: PPM, [pC, 1M] rep até 4 ms antes do marc, pC, 2Mj, 
pmarc, M até ao final. [54 ms]
Vlt 3: M até ao final.  

Tamanho 39/40:
Vlt 1 (LD): p1c/FA, pmarc, (1M, p1c/FA) rep até ao marc, pmarc, 
PPM, não vire o trabalho! Colocar as 31 ms em espera na agulha 
e tricotar da seguinte forma: M até 2 ms antes do marc, 2Mj, 
pmarc, M até ao marc (agora este é o seu MIV). 
Vlt 2: PPM, [pC, 1M] rep até 4 ms antes do marc, pC, 2Mj, 
pmarc, M até ao final. [61 ms]  
Vlt 3: M até 1 m antes do marc, retirar o marc, 2Mj, M até ao 
final. [60 ms]

PERNA 
Tricotar a perna em ponto de cordel:
Vlt 1: [1M, pC] rep até ao final.
Vlt 2: M até ao final.
Repetir as vlts 1 e 2 até a perna medir aprox. 10 cm ou 3 cm 
menos que a altura pretendida.

CÓS
Tricotar o cós em canelado 1x1: 
Vlts 1 a 12: [1M, 1L] rep até ao final. 
Rematar todas as ms com um remate tubular (ver vídeos de 
apoio).

ACABAMENTOS
Rematar todos os fios com a agulha de tapeçaria. Lavar 
cuidadosamente a peça com um detergente neutro. Bloquear a 
peça, ajustando-as às medidas finais.

ABREVIATURAS
M: meia
L: liga
cm: centímetros
aprox: aproximadamente
m/ms: malha/malhas
rep: repetir
carr/carrs: carreira/carreiras
vlt/vlts: volta/voltas
LD: lado do direito
LA: lado do avesso
marc: marcador
cmarc: colocar marcador
pmarc: passar marcador
MIV: marcador de início de volta
pC: ponto de cordel [1M mas não retirar a malha da agulha da 
esquerda, trazer o fio para a frente e tricotar a malha em espera na 
agulha e a malha seguinte na agulha da esquerda, juntas em liga]
Mft: meia à frente e atrás (tricotar a malha em meia e, sem retirar 
a malha da agulha esquerda, tricotar a mesma malha novamente 
em meia torcida)
2Mj: 2 malhas tricotadas juntas em meia
2Lj: 2 malhas tricotadas juntas em liga
PPM: passar, passar, meia (passar 2 ms sem tricotar, como meia 
e 1 de cada vez; voltar a colocar as ms na agulha esquerda e 
tricotá-las juntas em meia torcida)
p1c/FF: passar 1 m sem tricotar, como liga e com o fio na frente 
do trabalho
p1c/FA: passar 1 m sem tricotar, como liga e com o fio atrás do 
trabalho
A1E: aumento de 1 malha com inclinação à esquerda (com a 
agulha esquerda levantar o travessão entre as malhas, da frente 
para trás; tricotar a laçada formada em meia torcida)
A1D: aumento de 1 malha com inclinação à direita (com a agulha 
direita levantar o travessão entre as malhas, de trás para a frente; 
tricotar a laçada formada em meia)
A1D-L: aumento de 1 malha com inclinação à direita em liga 
(com a agulha direita levantar o travessão entre as malhas, de 
trás para a frente; tricotar a laçada formada em liga)
Ponto Jersey: tricotar as malhas das carreiras do lado do direito 
em meia, e as malhas das carreiras do lado do avesso em liga 
(em circular: meia em todas as malhas, em todas as voltas)

ALVOR  Cor 13
(50% lã; 50% linho)

VÍDEOS DE APOIO
Ponto de cordel
Remate tubular
Aumentos intercalares em meia
Aumentos intercalares em liga

APOIO
Onde encontrar este fio? Envie um email para:
geral@rosarios4.com
Se tem alguma dúvida neste esquema, envie um email para: 
filipa@filipacarneiro.com
Gostamos muito de ver a sua peça terminada; partilhe nas redes sociais utilizando: 
#ROSARIOS4 #FILIPACARNEIRO #MEIASDECORDEL #ROSARIOS4ALVOR

https://rosarios4.com/montra/alvor/
https://rosarios4.com/montra/alvor/
https://youtu.be/yChJnd_wd6Y
https://youtu.be/cFEyDvm6arE
https://youtu.be/RtBRoTNqbsU
https://youtu.be/hCcUuXnd4Vw
mailto:geral%40rosarios4.com?subject=
mailto:filipa%40filipacarneiro.com?subject=

