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Esta é uma versão circular da manta de 10 Pontos, receita original TEN STITCH TWIST, de FRANKIE BROWN, 

e pode ser trabalhada com qualquer tipo de fio e tamanho de agulhas. Usamos para essa receita de almofada 01 
novelo de 100 gramas de LOLLIPULL da Círculo. 

Material: 
- 01 novelo de linha Círculo Lollipull 
- Agulhas de tricô 6,5 
- Tesoura 
- Agulha de crochê de número compatível com o fio 
- Agulha de tapeçaria 
- Linha auxiliar para montagem provisória 
- 2 marcadores de pontos 
- Contador de carreiras 
Abreviações: 
pt(s): ponto(s) 
m: ponto meia 
psft: passe um ponto sem fazer como se fosse fazer um ponto tricô (com o fio para frente) 
psfm: passe um ponto sem fazer como se fosse fazer um ponto meia (com o fio atrás). 
E/V: envolver e voltar: passe o fio para a frente do trabalho, tire um ponto sem fazer, passe o fio para trás 

do trabalho, devolva o ponto para a agulha da direita e vire o trabalho. 
mft: tricotar o ponto meia pela perna da frente, não derrubar o ponto da agulha e tricotar o mesmo ponto 

pela perna de trás. (faz 2 pontos em 1) 
O que você precisa saber: 

- A parte mais complicada da receita é o começo, quando a espiral estiver pronta é muito fácil tricotar. 
- Quando possível todo primeiro pt é passado sem fazer em tricô, para ajudar na junção.  
- A tira de 10 pts. é tricotada junto ao corpo do seu tricô, evitando qualquer costura. Isto é feito trabalhando junto 
os pts. como a seguir: 

Junção simples: 1 psfm, 8 meias, deslize o próximo pt em meia, traga o fio para a frente do trabalho (como 
se fosse fazer um tricô), pegue e teça o primeiro pt da coluna anterior em meia, passe o pt deslizado por cima do 
pt tecido. Agora, vire o trabalho e tricote os 10 pts. para completar o cordão de tricô. 

Junção com corrente: Passe o último ponto sem fazer como se fosse fazer um ponto meia, traga o fio para 
a frente do trabalho (como se fosse fazer um tricô), pegue e teça o primeiro ponto da coluna anterior em meia 
(forma-se uma laçada), passe os 2 pontos por cima ( o ponto deslizado e a laçada), vire e deslize o primeiro ponto 
da carreira de volta em tricô, segurando o fio na frente. 
-Estas são as sugestões de junção que temos, mas esteja à vontade para experimentar e fazer de qualquer maneira 
que te dê mais prazer.  
-Onde na receita está escrito “junção”, apenas trabalhe seu método escolhido de junção. 
- A forma redonda é conseguida trabalhando com carreiras encurtadas em cordão de tricô. Tricote o número 
pedido de pts. e envolva o pt seguinte, volte o trabalho e volte tricotando. O envolve e volta será abreviado para 
E/V. 
- Agulhas curtas são melhores para tricotar esta manta, porque tem muito vai e volta. Conforme ela cresce você 
verá que as carreiras encurtadas não aparecerão. 

Começando: 
-Monte 10 pts. usando a montagem provisória em correntinhas de crochê. Ao começar a tricotar com o 

fio do trabalho, deixe 30 cm de linha no início para fazer a costura com Grafting. 
-Teça 2 carreiras (um cordão de tricô). Depois siga a sequência abaixo: 

1ª. Carr: 1psfm, 1m, E/V 
2ª. Carr.: 2m 
3ª. Carr: 1psfm, 3m, E/V 
4a. carr.: 4m 
5ª. Carr: 1psfm, 5m, E/V                                   
6a. carr.: 6m 

7ª. Carr: 1psfm, 7m, E/V 
8a. carr: 8m 
9ª. Carr: 1psfm, 5m, E/V 
10ª. Carr: 6m 
11ª. Carr: 1psftm, 3m, E/V 
12ª. Carr: 4m 
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** obs.: quando fazemos psfm, fica um nozinho no início da carreira. Se fizermos psft, obteremos uma 
corrente no início da carreira. Você pode escolher qual o acabamento que gostar mais. 
 

                                       
 
                           Junção Simples (usando psfm)              Junção com corrente (usando psft) 

Um pedaço do círculo inicial está pronto, agora repita estas carreiras até ter um semi- círculo, 
ou próximo disso. Neste exemplo fizemos 4 repetições, mas você pode fazer um número diferente, 
dependendo do seu fio e tensão. 

Agora faça 2 carreiras em meia (um cordão de tricô) com todos os 10 pts. Assim tricotará os 2 
primeiros pts que ficaram sempre no final da agulha e podem estar apertados ou frouxos demais. 

Depois continue repetindo as 12 carreiras acima até completar um círculo. Pare quando o 
círculo estiver quase para completar. Não faça mais do que um círculo. Fizemos outras 5 repetições, 
ficando 9 ao todo.  

Tricote 2 carreiras em meia. Você deve estar com o fio bem na borda externa do trabalho. 
Agora retorne os pts da montagem provisória para a outra agulha. Se achar mais fácil, pode 

usar uma agulha mais fina para colocar esses pts. O importante é que a ponta dessa agulha fique 
direcionada para a borda do trabalho. (o mesmo lado onde está a ponta do fio da montagem). 

Chegou a hora de costurar o círculo: Coloque o fio que ficou no início do trabalho em uma 
agulha de tapeçaria e faça o Grafting da seguinte maneira: 
1- Com a agulha de tapeçaria, passar o fio por dentro do primeiro pt da agulha onde estão os pts da 

montagem, como se fosse em tricô (da direita para a esquerda), derrubar o pt da agulha. 
2- Passar a agulha por dentro do segundo pt da agulha onde estão os pts da montagem como se fosse 

em meia (da esquerda para a direita), sem derrubar o pt da agulha. 
3- Com a agulha de tapeçaria, passar o fio por dentro do primeiro pt da outra agulha como se fosse 

em tricô (da direita para a esquerda), derrubar o pt da agulha. 
4- Passar a agulha por dentro do segundo pt da mesma agulha como se fosse em meia (da esquerda 

para a direita), sem derrubar o pt da agulha. 
5- Continuar repetindo os 4 passos acima até arrematar todos os pontos. 
6- Arremate a ponta do fio (final do Grafting). 
Levante o primeiro ponto na borda do trabalho, no ponto exato onde se encontra o fio do novelo. 
Começaremos a fazer os aumentos a partir desse ponto até chegar aos 10 pontos novamente. 
Vamos começar a fazer a espiral. 

Juntando as colunas: 
Aqui é quando você vai escolher o tipo de junção que quer fazer. A original, junção simples 

dará uma borda suave no direito, enquanto a junção com corrente, dará um desenho parecendo uma 
correntinha, ambas são suaves no avesso. 

Quando juntar os cordões de tricô, tome cuidado para pegar o pt da beirada da borda. 
A primeira junção será trabalhada no cordão imediatamente após a borda de montagem. 
Retornando aos 10 pts.: 
Primeiro tricote meia frente e atrás no primeiro pt, ficando com 2 pts. Agora você precisará 

trabalhar uma combinação da junção de pts, carreiras encurtadas e aumentos. É de grande ajuda 
utilizar um contador de carreiras neste estágio. 
** Lembre-se que você vai sempre que possível passar todo primeiro pt em meia sem fazer. 
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1ª. Carr: 1psfm, junção. (2 pts) 
2ª. Carr: 1psfm, 1m (2 pts) 
3ª. Carr: 1mft, junção (3 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 2m (3 pts) 
5ª. Carr: 1psfm, 1m, junção (3 pts) 
6ª. Carr: 1psfm, 2m (3 pts) 
7ª. Carr: 1mft, 1m, junção (4 pts) 
8ª. Carr: 1psfm, 3m (4 pts) 
9ª. Carr: 1psfm, 1m, E/V (carr. encurtada) 
10ª. Carr: 2m (carr. encurtada) 
11ª. Carr: 1mft, 2m, junção (5 pts) 
12ª. Carr: 1psfm, 4m (5 pts) 
13ª. Carr: 1psfm, 3m, junção (5 pts) 
14ª. Carr: 1psfm, 4m (5 pts) 
15ª. Carr: 1mft, 3m, junção (6 pts) 
16ª. Carr: 1psfm, 5m (6 pts) 

17ª. Carr: 1psfm, 4m, junção (6 pts) 
18ª. Carr: 1psfm, 5m (6 pts) 
19ª. Carr: 1mft, 4m, junção (7 pts) 
20ª. Carr: 1psfm, 6m (7 pts) 
21ª. Carr: 1psfm, 4m, E/V (carr. encurtada) 
22ª. Carr: 5m (carr. encurtada) 
23ª. Carr: 1mft, 5m, junção (8 pts) 
24ª. Carr: 1psfm, 7m (8 pts) 
25ª. Carr: 1psfm, 6m, junção (8 pts) 
26ª. Carr: 1psfm, 7m (8 pts) 
7ª. Carr: 1mft, 6m, junção (9 pts) 
28ª. Carr: 1psfm, 8m (9 pts) 
29ª. Carr: 1psfm, 7m, junção (9 pts) 
30ª. Carr: 1psfm, 8m (9 pts) 
31ª. Carr: 1mft, 7m, junção (10 pts) 
32ª. Carr: 1psfm, 9m (10 pts) 

A parte mais complicada da manta está feita.  
- Agora começaremos a trabalhar em círculos, então precisamos marcar o começo da 1ª volta 

com um marcador, depois do último cordão de tricô. Sabemos que uma espiral não tem realmente 
voltas bem completas, mas, para poder dar a forma, precisamos trabalhar como se fossem círculos 
completos.
1ª. Carr: 1psfm, 7m, E/V 
2ª. Carr: 1psfm, 7m 

3ª. Carr: 1psfm, 8m, junção 
4ª. Carr: 1psfm, 9m 

Repita estas 4 carreiras até chegar no marcador. Não se preocupe se esta 1ª volta não ficar 
plana, as voltas seguintes ficarão esticadas. 

A Segunda volta: 
Primeiro mude o marcador para a nova faixa seguinte, no último cordão de tricô feito. 
Para a 2ª volta você precisa fazer 2 junções entre cada carreira encurtada.

1ª. Carr: 1psfm, 7m, E/V 
2ª. Carr: 1psfm, 7m 
3ª. Carr: 1psfm, 8m, junção 

4ª. Carr: 1psfm, 9m 
5ª. Carr: 1psfm, 8m, junção 
6ª. Carr: 1psfm, 9m 

Repita estas 6 carreiras até chegar no marcador novamente. Então mude o marcador para a 
nova borda e comece a 3ª volta, onde você vai trabalhar 3 junções entre cada carreira encurtada. 
Continue trabalhando assim, incluindo uma junção extra cada vez que começar uma nova volta. Você 
pode usar outro marcador para marcar onde fez a primeira carreira encurtada e ir movendo o 
marcador quando terminar cada repetição. 

 

Na figura o marcador de plástico mostra o 
começo de cada volta e o metálico marca o 
começo de cada repetição. 
 
 
 
Marcador metálico 
 
Marcador de plástico 

 
Finalizando: 
Quando você decidir que o tamanho do trabalho será suficiente para o que você quer, ou o 

seu fio está para terminar, pode finalizar de 2 formas. 
A primeira maneira de terminar é simplesmente arrematando os pts. Ficará um degrau onde 

você arrematar.     
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Se não gostar do resultado (degrau) pode arrematar com o acabamento cônico. 
Acabamento Cônico: Para esse acabamento você precisa ter um pouco mais de linha para 

trabalhar.  
Será necessário 5 vezes a medida de uma repetição completa de fio para fazer esse 

acabamento. 
O acabamento deve iniciar imediatamente depois de terminar uma repetição completa. 

Serão necessárias 8 repetições (carreira encurtada mais as carreiras de junção) para terminar o 
trabalho. 
Primeira repetição:
 1ª. Carr: 1psfm, 7m, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 8m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 1psfm, 6m, 2jm, junção (9 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 8m (9 pts) 

Repita as carreiras de junção quantas vezes for necessário para fazer o número total de junções 
da volta que você está trabalhando, porém, só faz a diminuição de um ponto na primeira carreira de 
junção. Por exemplo: se você está trabalhando na sétima volta, trabalhará sete junções entre as 
carreiras encurtadas, então você precisará tricotar mais 6 junções. 
Segunda repetição: 
1ª. Carr: 1psfm, 6m, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 7m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 1psfm, 5m, 2jm, junção (8 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 7m (8 pts) 

Repita o restante das junções da mesma maneira da primeira repetição. 
Terceira Repetição:
1ª. Carr: 1psfm, 5m, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 6m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 1psfm, 4m, 2jm, junção (7 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 6m (7 pts) 

Repita o restante das junções da mesma maneira da primeira repetição. 
Quarta repetição:
1ª. Carr: 1psfm, 4m, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 5m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 1psfm, 3m, 2jm, junção (6 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 5m (6 pts) 

Repita o restante das junções da mesma maneira da primeira repetição. 
Quinta repetição:
1ª. Carr: 1psfm, 3m, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 4m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 1psfm, 2m, 2jm, junção (5 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 4m (5 pts) 

Repita o restante das junções da mesma maneira da primeira repetição. 
Sexta repetição:
1ª. Carr: 1psfm, 2m, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 3m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 1psfm, 1m, 2jm, junção (4 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 3m (4 pts) 

Repita o restante das junções da mesma maneira da primeira repetição. 
Sétima repetição:
1ª. Carr: 1psfm, 1m, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 2m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 1psfm, 2jm, junção (3 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 2m (3 pts) 

Repita o restante das junções da mesma maneira da primeira repetição. 
Oitava repetição:
1ª. Carr: 1psfm, E/V (carr. Encurtada) 
2ª. Carr: 1m (carr. Encurtada) 

3ª. Carr: 2jm, junção (2 pts) 
4ª. Carr: 1psfm, 1m (2 pts) 

Repita o restante das junções da mesma maneira da primeira repetição. 
Próxima carreira: Passe 1 pt sem fazer em meia, junção, 1m 
Finalmente, passe os dois pts sem fazer em meia, pegue e tricote um pt da borda do trabalho, 

passe os dois pts por cima do pt do trabalho e arremate. 
Depois é só blocar o trabalho para dar a forma final.  
 


