
 

 

Gorro de tricô feito com sobras de lã 
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Você vai precisar de: 

Sobras de lã de espessura média em 7 cores diferentes 
1 par de agulhas nº 5 e outro nº 5,5 ou 6 
1 agulha de ponta rombuda para costurar tricô 
  

Modo de fazer: 

Com a cor de lã que você tiver em maior quantidade, que será a cor base, monte 72 
pontos na agulha nº 5 e tricote em ponto de barra duplo por mais ou menos 4cm. 

Passe para a agulha mais grossa no avesso fazendo uma carreira em tricô e no direito uma 
carreira em meia. 

Na carreira seguinte, avesso, troque a cor da lã e faça uma carreira em tricô, na carreira 
seguinte, direito, você vai inverter o ponto, isto é, o direito passa a ser feito em tricô e o 
avesso em meia. 

Prossiga desta forma até obter seis cordões de tricô. Note que a emenda de cores estará 
sempre do mesmo lado do trabalho, no início do avesso. 

Em seguida troque novamente a cor da lã, voltando para a cor base, pelo avesso, retomando 
outra vez o ponto tricô para o avesso e o ponto meia para o direito. 



 

 

Tricote mais 4 carreiras e, pelo avesso, troque novamente a lã por uma cor diferente, siga os 
mesmos passos da outra cor e depois volte à cor base, tecendo por mais 4 carreiras. 

Vá prosseguindo assim até ter completado 4 faixas de cores diferentes. 

Nesse ponto, você vai tricotar as 4 carreiras na cor base e, quando mudar para a quinta cor 
(na foto principal é a faixa azul) nessa mesma carreira você vai fazer dois pontos juntos em 
tricô a cada cinco pontos, ficando com 60 pontos na agulha. Vire o trabalho e tricote essa 
carreira em meia até o fim.  

Na seguinte você vai diminuir novamente, pegando dois pontos juntos em tricô a cada 
cinco pontos, ficando com 50 pontos na agulha ao terminar a faixa, então mude para a cor 
base e continue tricotando direito em meia, avesso em tricô, sem diminuir até a 
próximo faixa de cor diferente. 

Na mesma carreira da troca de cor, diminua dois juntos em tricô a cada cinco pontos 
ficando com 43 pontos. Vire o trabalho e tricote a carreira toda em meia até o fim. Na 
seguinte você vai diminuir novamente, pegando dois pontos juntos em tricô a cada cinco 
pontos, ficando com 35 pontos na agulha ao terminar a faixa.  

Então mude para a cor base e continue tricotando por mais 4 carreiras. Na carreira 
seguinte, vá tricotando em seguida dois pontos juntos em tricô até terminar a carreira, 
ficando com 18 pontos. 

Termine o trabalho passando o fio por dentro de todos os 18 pontos e ajustando para ficar 
bem fechado. Veja nas fotos abaixo como passar o fio com ajuda de uma agulha de crochê. 
Corte o fio de forma que sobre o suficiente para costurar as laterais do gorro. 

   

Agora é só esconder as sobras de fios, costurar juntas as laterais e seu gorro está pronto 
para proteger suas orelhas e desfilar por aí.  

 

 

 

 

Receita original: http://upciclagem.com.br/sobras-de-la-podem-virar-um-gorro-fofo/ 


