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O Pequeno  
Manual de  
Grandes Ações
Manual de Instruções de como  
tricotar os Gorros e Botinhas XXS

Organização: Apoios:

Uma vez que estas peças serão utilizadas por bebés em Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatais, é muito importante que sejam tricotadas 
em algodão ou fibras anti-alérgicas, adequadas para bebés e sem pelo. 
Estas peças serão sujeitas a lavagens intensivas e muito frequentes, por 
isso, opte por fibras de qualidade - com apenas um novelo consegue 
completar vários conjuntos!

Dê preferência a cores neutras, que sirvam para meninas e meninos, 
porque isso facilita muito a gestão de stock por parte dos hospitais.

Recomendações:



Gorro Botinhas

Montar 40 (46, 50) malhas e tricotar em ponto 
mousse (Ponto mousse = ponto obtido trico-
tando todas as carreiras em liga, na técnica 
portuguesa. Ou, tricotando todas as carreiras 
em meia na técnica continental/inglesa) até 10 
(11, 12) cm de altura.

1 -  *tricotar 2 malhas juntas*,  
em todas as malhas da carreira;

2 -  tricotar todas as malhas.

Repetir estas 2 carreiras, mais 1 vez e rematar. 
Coser as ourelas dando forma ao gorro e 
rematar todas as linhas.

Montar 16 (18, 20) malhas e tricotar 10 (12, 
12) carreiras em ponto mousse. Começar os 
aumentos:

1 - 6 (7, 8) malhas, AUM (AUM = aumentar 
tricotando 2 vezes a mesma malha), 
colocar marcador, 2 malhas, colocar 
marcador, AUM, 6 (7, 8) malhas

2 - tricotar até 1 malhas antes do marcador, 
AUM, passar marcador, 2 malhas, passar 
marcador, AUM, tricotar até final da 
carreira

Repetir esta carreira mais 4 ( 5, 6) vezes, 
ficando com um total de 28 (32, 36) malhas. 
Tricotar 6 (8, 10) carreiras em ponto mousse e 
rematar. Costurar a sola e a parte de trás da 
botinha. Rematar todas as linhas.

Instruções:
Instruções:

Amostra: 
20 malhas - 10 cm em  

ponto mousse com agulha 3,0mm

Tamanhos:  
S | M | L

Medidas:  
S - 6cm de comprimento e 5cm de altura;
M - 7cm de comprimento e 6cm de altura;
L - 9cm de comprimento e 7cm de altura 

Amostra: 
20 malhas - 10 cm em  

ponto mousse com agulha 3,0mm

Tamanhos:  
S | M | L

Medidas:  
S - 20cm de diâmetro e 10cm de altura;
M - 22cm de diâmetro e 11cm de altura;
L - 24cm de diâmetro e 12cm de altura 

Nota:
Se utilizar uma linha com um valor de amostra diferente 
pode calcular com quantas malhas começar utilizando a 
seguinte regra: 

Amostra - A malhas (em 10 cm)
Medida final pretendida - F cm
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Nº de malhas =
A x F

10


