
COMO 
TRICOTAR UMA 

BLUSA



PLANEJAMENTO:

• 1) PARA QUEM SERÁ A BLUSA?

• 2) MEDIDAS:

Já tem as medidas?

Não tem?

A) consultar sites:

www.medidasuteis.blogspot.com/p/medidas-de-corte-costura

www.catalog.hathitrust.org/Record/011426310

B) tirar as medidas:

http://www.medidasuteis.blogspot.com/p/medidas-de-corte-costura
http://www.catalog.hathitrust.org/Record/011426310


ANTES DE COMEÇAR: 
MEDIDAS

• 1 – Busto: 

• 1A – Acima do Busto:

• 2- Cintura: 

• 3 – Quadris:

• 4 – Costas: 

• 5 – Comprimento/altura: 

• 5A – Altura da cintura: 

• 5B – Altura da cintura até o quadril

(ou o comprimento desejado 
da blusa)

• 6 -– Comprimento da manga:

• 7 – Largura do braço: 

• 8 – Punho:

• 9 – Cava: 

• 10 – Decote:



ENTENDENDO AS FOLGAS:

• FOLGA: distância da roupa em relação 
ao corpo.

- Folga negativa: (close-fitting) : 
medidas menores que o corpo



ENTENDENDO AS FOLGAS:

• - Sem folga: (fitted) : medidas exatas 
do corpo



ENTENDENDO AS FOLGAS:

• - Próximo ao corpo: (semi-fitted) : 2,5 
a 5 cm a mais que as medidas do corpo



ENTENDENDO AS FOLGAS:

• Folga padrão: (loose-fitting) : 5 a 10 
cm a mais que as medidas do corpo



ENTENDENDO AS FOLGAS:

• Folga extra-grande: (very lose-fitting) : 
mais que 15 cm maior que as medidas

do corpo



ESCOLHENDO O MODELO:

• Para quem vamos tecer?

• Para um bebê de 3 meses

• Qual a linha que iremos usar?

• Linha para bebê, acrílica, antialérgica

(espessura baby ou fine)



ESCOLHENDO O MODELO:

• Qual o ponto escolhido?

• Ponto Jersey

• Qual a numeração das agulhas?

• 4 mm.



ESCOLHENDO O MODELO:

• Quais as medidas da amostra?

• 10 cm = 22 pontos = 29 carreiras

• O que iremos tecer? 

• Uma blusa (pulôver)



ESCOLHENDO O MODELO:

• Como será o decote?  

• Decote redondo, com pequena 
abertura abotoada (para facilitas a 
entrada da cabeça do bebê)

• Qual o comprimento das mangas?

• Mangas compridas



ESCOLHENDO O MODELO:

• Como será a cava?  

• Cavas raglan

• Como serão os acabamentos?

• Barra 2 x 2 no decote, na barra e nos 
punhos



ESCOLHENDO O MODELO:

• Qual o comprimento total?

• Na altura do quadril

• Qual será a folga?

• 3 cm a mais que a medida do corpo (semi-fitted)



CONFERINDO AS MEDIDAS
TEORIA DOS TERÇOS:



CONFERINDO AS MEDIDAS

• Com relação ao decote redondo na frente, 
este ficará de 2 a 10 cm abaixo do decote das 
costas.

• O decote em V deve começar de 2 a 4 
centímetros abaixo da cava. O número de 
pontos do decote será dividido por 2 e as 
diminuições serão feitas igualmente de cada 
lado, distribuindo-se o número de 
diminuições por todas as carreiras do decote



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

• Decote: 

Circunferência do decote x nr. pontos da amostra  = nr. pontos do decote

10cm

obs.: se as cavas forem raglãn, as proporções a serem observadas serão:

15% dos pontos para cada manga 

35% dos pontos para as costas e

35% dos pontos para a frente



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

• Cavas: 

Altura da cava x nr. carreiras da amostra  = nr. carreiras das cavas

10 cm

obs.: se as cavas forem raglãn, a medida da diagonal da base do 

pescoço até as axilas deve ser equivalente ao nr. de carreiras

da altura da cava



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

• Altura das costas em relação à frente: 

Altura das costas x nr. carreiras da amostra  = nr. carreiras a mais nas costas

10 cm

Obs.: Para subir a altura das costas usamos carreiras encurtadas nas costas  e parte 
das mangas.

Aprenderemos essa técnica na aula prática



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

• Largura da manga: 

Circunferência do braço x nr. pontos da amostra  = nr. pontos do braço

10cm

• Acima do busto: exatamente onde terminam as cavas

Circunferência acima do busto x nr. pontos da amostra  = nr. pontos acima do busto

10cm

• Busto:

Circunferência do busto x nr. pontos da amostra  = nr. pontos do busto

10cm



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

A partir destas 3 medidas (largura da manga, acima do busto e busto) 
faremos todos os ajustes necessários nos números de pontos 
encontrados a partir dos aumentos dos raglans para que as medidas 
fiquem exatas. 

Fazemos isso aumentando mais alguns pontos, ou deixando de 
aumentar, durante a confecção da pala (raglans), de acordo com a 
necessidade.



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

• Comprimento da manga: 
comprimento da manga x nr. carreiras da amostra  = nr. carreiras na manga

10cm

• Punho:

Circunferência do punho x nr. pontos da amostra  = nr. pontos do punho

10cm

• Diminuições durante a confecção das mangas:
nr. de pontos inicial da manga – nr. pontos do punho = nr. de pontos a ser diminuído

nr. de carreiras da manga              = nr. de carreiras entre as diminuições

(nr. de pontos a ser diminuído/2)

Obs.: dividimos por 2 o número de pontos a ser diminuído porque sempre vamos diminuir um 
ponto de cada lado do centro da manga nas carreiras de diminuição.



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

• Circunferência da cintura: 

Circunferência do cintura x nr. pontos da amostra  = nr. pontos na cintura

10cm

• Circunferência do quadril:

Circunferência do quadril x nr. pontos da amostra  = nr. pontos do quadril

10cm



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO

• Altura da cava até a cintura: 

Altura da cava até a cintura x nr. carreiras da amostra  = nr. carreiras da cava até a cintura

10cm

• Circunferência do quadril:

Altura da cintura até o quadril x nr. carreiras da amostra  = nr. carreiras da cintura até o quadril

10cm



CÁLCULOS PARA A CONFECÇÃO
• Diminuições desde o busto até a cintura:

nr. de pontos inicial do busto– nr. pontos da cintura= nr. de pontos a ser diminuído

nr. de carreiras da altura da cintura até o busto  = nr. de carreiras entre as diminuições

(nr. de pontos a ser diminuído/4)

Obs.: dividimos por 4 o número de pontos a ser diminuído porque sempre vamos diminuir um 
ponto de cada lado das laterais do corpo

• Aumentos desde a cintura até o quadril:

nr. de pontos do quadril – nr. pontos da cintura= nr. de pontos a ser aumentado

nr. de carreiras da altura da cintura até o quadril  = nr. de carreiras entre os aumentos

(nr. de pontos a ser diminuído/4)

Obs.: dividimos por 4 o número de pontos a ser aumentado porque sempre vamos aumentar um 
ponto de cada lado das laterais do corpo



MEDIDAS PARA UM BEBÊ DE 3 MESES:

Circunferência do 
busto = 47 cm

Circunferência do 
braço = 20 cm

Medida da cava 
raglan = 12 cm

Comprimento do 
braço = 21 cm

Altura 
total = 
24 cm

Circunferência do 
decote = 31 cm

Circunferência do 
punho = 15 cm

Altura da cava = 10 cm



CALCULANDO O DECOTE REDONDO

•Primeiro método: Montar somente os pontos de
costas e mangas e ir aumentando aos poucos,
como se fosse fazer decote em V porém calculando
cada carreira para arredondar o decote

•Segundo método: utilização de carreiras
encurtadas para formar o decote. UTILIZAREMOS
ESSE MÉTODO



CALCULANDO O DECOTE REDONDO

1 – Abertura central para facilitar a passagem da cabeça:
• 6 pontos de transpasse em barra 1 x 1.

2 – O decote tem 31 cm, que,de acordo com a amostra, terá:
•70 pontos

O TOTAL DOS PONTOS DO DECOTE SERÁ: 76 PONTOS



CALCULANDO O DECOTE REDONDO:

• O decote nas costas será 2 cm mais alto que na frente
• 2cm de acordo com a amostra = 6 carreiras

•6 carreiras equivalem a 3 pares de carreiras encurtadas – 3
direitas e 3 avessas

•Por causa disso, dividiremos os pontos das mangas em 3
partes, sendo 2p, 2p, 1p (total de 5 pontos) e nesses pontos
faremos o final das carreiras encurtadas.



CARREIRAS ENCURTADAS

costas

2 pontos de 
aumento em cada 
carreira encurtada

2 pontos de 
aumento em 
cada carreira 
encurtada

22
2 2

11

A

B

C D
E

F
A – 1ª. Carreira encurtada

B – 2ª. Carreira encurtada

C – 3ª. Carreira encurtada

D – 4ª. Carreira encurtada

E – 5ª. Carreira encurtada

F – 6ª. Carreira encurtada

G – tece a carreira até o final

G



CALCULANDO O DECOTE REDONDO:

•A divisão de frente, costas e mangas segue o padrão:
•15% dos pontos para cada manga, 35% para a

frente e 35% para as costas.

•Então, a princípio teremos:
• 10 pontos para cada manga e 25 pontos para
frente e costas mais 6 pontos do transpasse



CALCULANDO O DECOTE REDONDO

•Utilizaremos 2 pontos para cada raglan, sendo
sempre um da manga e um da frente/costas em cada
um dos 4 raglans. Teremos:

•8 pontos em cada manga
•24 pontos nas costas
•e 28 pontos na frente.



CALCULANDO O DECOTE REDONDO

•Como faremos 6 carreiras a mais nas costas, e essas
carreiras terão os aumentos dos raglans, devo
diminuir 6 pontos na colocação de pontos do decote
na parte das costas e 3 pontos na parte de cada
manga. No total 12 pontos.

• Teremos 64 pontos



CALCULANDO O DECOTE REDONDO
•Ficamos na montagem, depois de todos esses ajustes com:

• 14 pontos na frente direita,
• 2 pontos no raglan,
•5 pontos na manga direita,
•2 pontos no raglan,
•18 pontos nas costas,
•2 pontos no raglan,
•5 pontos na manga esquerda,
•2 pontos no raglan
•e 14 pontos na frente esquerda.



DECOTE: total de 64 pontos

2 pontos  
Raglan

2 pontos  
Raglan

2 pontos  
Raglan

Costas - 18 pontos 
(22 – 6 dos aumentos nas carreiras encurtadas)

Frente direita – 14 pontos
11 pontos + 3 de transpasse

Frente esquerda – 14 pontos
11 pontos + 3 de transpasse

Manga esquerda - 5 pontos 
(8 – 3 dos aumentos nas carreiras encurtadas)

Manga direita - 5 pontos 
(8 – 3 dos aumentos nas carreiras encurtadas)



CARREIRAS ENCURTADAS:

• 1ª. carr: * 1m, 1t* (3x), 8m, 2t, 5m, 2t, 18m, 2t, 4m, e/g.
• 2ª. carr. tricô até o 4º. marcador, 4t, e/g
• 3ª. carr. 4m, laç, 2t, laç, 18m, laç, 2t, laç, 3m, e/g
• 4ª. carr. tricô até o 4º. marcador, 4t, e/g
• 5ª. carr. 4m, laç, 2t, laç, 20m, laç, 2t, laç, 3m, e/g
• 6ª. carr. tricô até o 4º. marcador, 4t, e/g
• 7ª. carr. 4m, laç. 2t, laç, 22m, laç, 2t, laç, 7m, 2t, (aqui não tem aumentos 

porque é a continuação da 1ª. carr.) 13m, 1t (lembrar de pegar as alcinhas 
dos pontos envolvidos e tecer junto com esses pontos)

• 8ª. carr. Tricô até os últimos 6 pontos, *1m, 1t* (3x). (lembrar de pegar as 
alcinhas dos pontos envolvidos e tecer junto com esses pontos) – teremos 
74 pontos no total (o número de pontos que encontramos inicialmente 
para o decote).



PALA:

Depois de fazer os ajustes do decote, continuar tecendo como segue:

• 1ª. Carr. * 1m, 1t* (3x), *meia até o marcador, laç, 2t, laç* (4x), meia 
até sobrar 1 ponto, 1t

• 2ª. Carr. em tricô até sobrar os últimos 6 pontos, *1m, 1t* (3x).

Repetir essas 2 carreiras por 6 vezes. Teremos 6 aumentos na frente e 9 
aumentos nas costas, em cada lado dos raglans.



JUNÇÃO DA FRENTE:

Colocar os últimos 6 pontos em uma agulha auxiliar.

Tricotar os 6 pontos de barra 1 x 1 junto com os 6 pontos da agulha auxiliar, 
pegando sempre um ponto da agulha do trabalho junto com um ponto da 
agulha auxiliar. Com isso fechamos o círculo. 

Depois, tecer como segue: 

• 1ª. Carr. * 1m, 1t* (3x), *meia até o marcador, laç, 2t, laç* (4x), meia até 
sobrar 1 ponto, 1t

• 2ª. Carr. em tricô até sobrar os últimos 6 pontos, *1m, 1t* (3x).

Repetir essas 2 carreiras mais 7 vezes. Teremos 15 aumentos na frente e 18 
aumentos nas costas, em cada lado dos raglans.



CORPO E SEPARAÇÃO DAS MANGAS:

•Colocar as mangas, juntamente com os 2 pontos do 
raglan de cada lado em espera em um fio auxiliar (42 
pontos em cada manga) 

• Tricotar somente o corpo circularmente, levantando 2 
pontos embaixo de cada braço na primeira carreira.

• Tricotar por 22 cm. 

• Terminar com 6 carreiras de barra 1 x 1 e arrematar.



MANGAS

• Recolocar a manga na agulha e tricotar circularmente, 
levantando 2 pontos embaixo do braço na primeira carreira. 

• Colocar um marcador no início da carreira (embaixo do 
braço).

• Continuar tricotando circularmente, diminuindo um ponto 
de cada lado do marcador a cada 8 carreiras (5 vezes). 

• Tricotar até a manga medir 19 cm por baixo do braço. 

• Terminar com 6 carreiras de barra 1 x 1 e arrematar. 


