
 

Xale Rendado 
por Tricô Sem Costura 

 

 

Xale em tricô rendado (lace), formato retangular feito com fio 
100% algodão. Esta receita foi criada para a oficina de tricô do 
Craftsy Meetup Party em Marília/SP, patrocinada por 
Camila/Coats Corrente. 

 

Material 

01 novelo de linha Camila Fashion da Coats;  01 Par de agulhas 
de tricô 4.5 mm. 

A amostra não é importante, pode ser feito com qualquer fio 
ou agulha. Lembre-se que um fio e agulha mais finos reduzirão 
o tamanho da peça. 

 



Pontos utilizados 

Ponto Arroz 

1ª Carr.: 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô ...até o final 

2ª Carr e todas pares: fazer o ponto inverso, ou seja, se terminou 
com 1 meia no direito, faça 1 meia , 1 tricô, alternando até o final da 
carreira. 

OU, onde é meia faça tricô, e onde for tricô faça meia, alterando 
para dar o efeito granulado. 

 

Ponto Folha 3x3 (múltiplo de 6) 

      
      
      
      

 ponto meia 

 tricô 

laçada 

 mate duplo (tire dois pontos sem fazer em meia, faça 1 meia, com a agulha da mão 

esquerda passe os dois pontos sem fazer sobre o ponto tricotado. 

Instruções 

Montar 58 pontos na agulha 4.5mm e tricotar dez carreiras em 
ponto arroz para a barra do xale. 

Tricotar 2 pontos no ínicio e no final para as bordas, seguindo 
o ponto arroz.  



Logo:  

1ª Carr: 1meia, 1 tricô [três meias, 1 laç, 1 mate duplo, 1 laç] 
repetir mais 8x (total 54 pontos) termine os dois últimos 
pontos em ponto arroz. 

2ª Carr e todas as carreiras pares: os dois primeiros seguindo o 
ponto arroz, ponto tricô até os dois últimos pontos que 
deverão seguir o padrão do ponto arroz. 

3ª Carr. 2 primeiros seguindo o ponto arroz, 1 laç, 1 mate 
duplo, 1 laç, 3 meias [repita mais 8x] termine os dois últimos 
em ponto arroz. 

4ª Carr. Os dois primeiros e os dois últimos pontos em ponto 
arroz, toda a carreira em ponto tricô. 

Repita as carreiras 1 a 4 até o xale atingir o comprimento 
desejado. Termine com 10 carreiras em ponto arroz. 

Variação: para um xale mais amplo amplie o número de 
repetições do gráfico. Outra opção é ampliar a bordas, de 2 para 
4 ou mais pontos, conforme sua escolha. 

Bom tricô e divirta-se 
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