
MINI MEIAS DE NATAL 
Receita de Julie Williams 

 

 

 

Material: 

 sobras de fios, fio para agulha 2,75. Separe 110 cm do fio da cor escolhida para o calcanhar. 

Instruções: 

Coloque 25 pontos na agulha**(27 se for trabalhar com o gráfico) 

carr. 1 - 3: meia 

carr 4: (direito) inicie o gráfico . Trabalhe por 14 carreiras terminando no lado avesso 

**na carreira do avesso, se estiver trabalhando com o gráfico, diminua 1 ponto em cada lado para ter 

apenas 25 pontos na agulha) 

 



 

Calcanhar 
Pode usar uma cor diferente ou a cor usada no detalhe para acentuar o calcanhar. O 
calcanhar é trabalho em duas partes, uma de cada lado. 

 
Carr. 18: com o lado direito na frente, faça 7 meias e vire deixando os outros pontos 
na agulha. 

 
Carr. 19: tire um ponto sem fazer (como se fosse fazer um tricô), 6 tricôs Repita estas 



duas carreiras mais três vezes até que o calcanhar tenha sido trabalhado. (carr. 20 e  
21, 22 e 23, 24 e 25) 

 

Carr. 26:  3 meias, 2 pontos juntos em meia por trás, 1 meia, vire a agulha deixando 
um ponto do calcanhar na agulha, como na foto abaixo: 

 

 
Carr. 27: tire um ponto sem fazer, 4 tricôs  

Carr. 28: 2 meias, 2 pontos juntos em meia por trás,  vire deixando dois pontos na 
agulha. 

Carr. 29: 1 ponto sem fazer, 2 tricôs 

Carr. 30: 2 meias, 2 pontos juntos em meia por trás, 1 meia, vire o trabalho. 
Carr. 31: 1 ponto sem fazer, 3 tricôs 

 
Deixe esse quatro pontos na agulha junto com a parte principal da meia, passe todos 
esses pontos para a outra agulha, vire e com o lado do avesso diante e inicie o 
trabalho com o outro lado do calcanhar (foto abaixo). 

 

 

 

Avesso da carr. 18: com o lado avesso virado para você e com cerca 110 cm de um pedado de 

fio, 7 tricôs e vire deixando o restante dos pontos na agulha. 



Avesso  da carr 19: I ponto sem fazer, 6 meias 

repita essas duas carreiras mais três vezes até que 8 carreiras do calcanhar tenham sido 

trabalhadas 

Avesso  da carr 26:  3 tricôs, 2 juntos em tricô, 1 tricô, vire deixando q ponto do calcanhar na 

agulha  

Avesso  da carr  27: 1 ponto sem fazer , 4 meias 

Avesso  da carr 28: 2 tricôs, 2 pontos juntos em tricô, vire deixando 2 pontos na agulha 

Avesso  da carr 29: 1 ponto sem fazer, 2 meias 

Avesso  da carr 30: 2 tricôs, 2 pontos juntos em tricô, 1 tricô, vire 

Avesso  da carr 31: 1 ponto sem fazer , 3 meias  

Carr. 32: com o lado direito virado para frente e usando o fio do lado da primeira parte do 

calcanhar com a principal comece a tricotar. Faça os primeiros quarto pontos, levante cinco 

pontos na lateral do calcanhar (observe que o ponto sem fazer deixou um lugar para isso 

veja foto abaixo), tricote 11 meias na parte principal do meia levante 5 pontos há lateral da 

segunda parte do calcanhar, tricote os últimos 4 pontos em meia. (29 pontos na agulha) 

foto abaixo: 

 

Carr 33: tudo em tricô. 

Carr.34: 8 meias, 2 juntos em meia, 9 meias, 2 juntos em meia por trás, 8 meias 

Carr. 35: 7 tricôs, 2 juntos em tricô por trás, 9 tricôs, 2 juntos em tricô, 7 tricôs 

Carr. 36: 6 meias, 2 juntos em meia, 9 meias, 2 juntos em tricô por trás, 6 meias (23 pontos) 

Carr.  37: tricô 

Carr 37 a 45: trabalhe oito carreiras, meia no direito e tricô no avesso. 

Carr.  46: pelo lado direito mude a cor para a ponta do pé e trabalhe 2 carreiras. 



 

 

Carr.  48: 3 meia, 2 juntos em meia por trás, 4 meias, 2 juntos em meia, 1 meia, 2 juntos em 

meia por trás, 4 meia, 2 juntos em meia, 3 meia. 

Carr. 49: tricô  

 
Carr. 50:  3 meia, 2 juntos em meia por trás, 2 meia, 2 juntos em meia,1 meia, 2 junto em 
meia por trás, 2 meia, 2 juntos em meia, 3 meia (total de 15 pontos) 

 

 

Carr.  51: tricô 

Montagem: 

Corte o fio deixando um longo pedaço para a costura. Passe o pedaço do fio pelos quinze 
pontos que restaram n agulha e dê um nó. 

 



Costure de baixo para cima com o ponto invisível. 

 

Vire pelo avesso e  arremate pontas e fios, Vire para o direito novamente. 

Faça uma pequena alça para pendurar a meia: coloque 35 pontos na agulha e arremate. 
Dobre e costure na parte de trás da meia, adicionando um botão.  

 

Copyright © Julie Williams 2005. 

Página da Receita em Inglês : 
http://littlecottonrabbits.typepad.co.uk/free_knitting_patterns/2007/06/knitted_mini_ch.

html 

Tradução: Edna Aparecida da Silva * http://tricosemcostura.com  

Há várias ideias para adaptar esse modelo (por exemplo adicionando números para 
fazer um Calendário do Advento) no Ravelry. 

A  receita é para uso pessoal ou para projetos sociais. 
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