
                                  MEIAS FÁCEIS COSTURADAS NA LATERAL                                      

 

Baseado na receita: The Easiest Knitted Socks Ever, retirada do site: www.zoomyummy.com 

Material:  

01 novelo de linha Círculo Hobby Baby e Kids 

01 par de agulhas de tricô nr. 4,5 

01 agulha de tapeçaria para costura 

01 tesoura 

 

Amostra:  

10 cm = 22 pontos 

10 cm = 23 carreiras 

 

Execução: (tamanho 36) 

Montar 18 pontos com o método “Long Tail”, para barra 1 x 1. 

Tricotar em barra 1 x 1 (*1m,1t*), por 6 carreiras. 

Na sétima carreira iniciar o ponto Jersey (meia no direito e tricô no avesso), para o cano da 

meia. 

Obs.:* neste ponto, se quiser trocar o ponto Jersey por outro ponto fantasia, é possível. 

          ** o comprimento do cano da meia pode ser modificado de acordo com sua vontade. 

Calcanhar: 

1ª. Carr: 1m, 1 ms, 12m, 2jm, 1m. 

2ª. Carr e todas as pares: em tricô 

3ª. Carr: 1m, 1 ms, 10m, 2jm, 1m. 

5ª. Carr: 1m, 1 ms, 8m, 2jm, 1m. 

7ª. Carr: 1m, 1 ms, 6m, 2jm, 1m. 

9ª. Carr: 1m, 1 ms, 4m, 2jm, 1m. 

11ª. Carr: 1m, 1 aum., 6m, 1 aum, 1m. 

13ª. Carr: 1m, 1 aum., 8m, 1 aum, 1m. 

15ª. Carr: 1m, 1 aum., 10m, 1 aum, 1m. 

17ª. Carr: 1m, 1 aum., 12m, 1 aum, 1m. 

19ª. Carr: 1m, 1 aum., 14m, 1 aum, 1m. 

http://www.zoomyummy.com/


                                  MEIAS FÁCEIS COSTURADAS NA LATERAL                                      

 

Peito do pé: Seguir em ponto Jersey por 34 carreiras. 

Ponta do pé: Repetir as carreiras do calcanhar. 

Sola do pé + parte de trás do cano: 

Seguir em ponto Jersey por 54 carreiras (sendo 34 da sola do pé e 20 do cano). 

Após terminar as 54 carreiras em Jersey, tecer 6 carreiras em ponto de barra 1 x 1 e arrematar 

seguindo o ponto (isto é: meia onde é meia e tricô onde é tricô). 

A peça ficará assim: 

 

Como calcular o tamanho da meia:  

Fizemos uma tabela com os tamanhos aproximados de meias, segundo os padrões brasileiros 

de numeração de calçados. Você pode seguir essa tabela ou medir o tamanho do pé, como 

preferir.  

Tamanho 
do calçado 

Comprimento 
do pé 

Largura 
do pé 

 

25 15,5 cm 5,5 cm 

26 16 cm 6 cm 

27 17 cm 6 cm 

28 17,5 cm 6 cm 

29 18,5 cm 6,5 cm 

30 19 cm 7 cm 

31 19,5 cm 7 cm 

32 20,5 cm 7 cm 

33 21 cm 7,5 cm 

34 21,5 cm 7,5 cm 

35 22 cm 7,5 cm 

36 23 cm 7,5 cm 

37 23,5 cm 8 cm 

38 24,5 cm 8 cm 

39 25 cm 8,5 cm 

40 25,5 cm 9 cm 

41 26,5 cm 10 cm 

42 27,5 cm 10 cm 

43 28,5 cm 10,5 cm 
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Para calcular quantas carreiras devem ser feitas para o peito do pé, deve-se diminuir da 

medida total do comprimento, as medidas da metade do calcanhar e metade da ponta do pé. 

Exemplo: O comprimento do pé 36 (que é o da nossa meia) é de 23 cm. 

De acordo com a amostra temos em 10 cm 23 carreiras.  

Para o calcanhar tecemos 20 carreiras e para a ponta do pé, mais 20 carreiras.  

Se em 23 carreiras temos 10 cm, quantos centímetros teremos em 20 carreiras? 

20 x 10 = 200 / 23 = 8,6  - Então, em 20 carreiras temos 8,6 cm. 

Precisamos diminuir do comprimento total a metade do calcanhar e a metade da ponta do pé.  

Calcanhar Ponta do pé total metade 

20 carreiras 20 carreiras 40 carreiras 20 carreiras 

8,6 cm 8,6 cm 17,2 cm 8,6 cm 

 23 cm, que é a medida do comprimento, menos, 8,6 cm = 14,4 cm é a medida do peito do pé. 

Novamente calculamos de acordo com a amostra: 

Se em 10 cm temos 23 carreiras, quantas carreiras teremos em 14,4 cm? 

23 x 14,4 = 331,2 / 10 = 33,1. 

Deve-se arredondar para o número par acima. Então o peito do pé terá 34 carreiras. 

Como costurar a meia: 

Unir as partes de acordo com a figura abaixo e costurar as duas laterais, pegando sempre o 

ponto da borda do tecido para que a costura não fique grosseira pelo avesso. 

 


