
Receita – Fórmula Básica de Touca de Tricô 

Para fazer uma touca básica você vai precisar de aproximadamente 100 gr. de lã, uma 
agulha circular e um conjunto de agulhas de duas pontas (do mesmo tamanho da agulha 
circular) que correspondam à lã que você escolheu. 

Comece fazendo uma amostra em ponto meia. Conte quantos pontos há em 2,5 cm. Este 
número será a letra "A" na fórmula. 

Decida qual será a largura da sua touca ( normalmente entre 50 e 55 cm para um adulto). 
Subtraia 2,5 cm se desejar que a touca fique mais larga, ou 5 cm se quiser a touca mais 
justinha. Divida este número por 2,5. O resultado será a letra "B" na fórmula. 

Multiplique "A" (a quantidade de pontos em 2,5 cm) por "B" (a medida de sua cabeça 
menos 2,5 cm ou 5 cm, dividido por 2,5). Este número será a letra "C". Some ou subtraia 
um pouco deste número até que "C" seja divisível por 10*.  

Some ou subtraia um pouco deste "C" para que o número seja divisível por 4. Este número 
será "D". 

A diferença entre "C" e "D" resulta em "E".  

Monte "D" pontos na agulha circular. Coloque um marcador de pontos. Trabalhe em 
círculo 2 meia, 2 tricô para a barra, até a altura de barra desejada, ou seja, se desejar que a 
touca seja usada com a barra dobrada, tricote em barra por cerca de 15 cm. (para um 
adulto).  

Depois de fazer a barra, continue em ponto meia, aumente ou diminua "E" para que você 
tenha "C" pontos na agulha. Continue a trabalhar em ponto meia até que a touca meça 14 
cm para crianças, 15 cm para adolescentes, 16,5 cm para mulheres, 17,5 cm para homens. 
Meça a partir do início do trabalho (se a barra não for dobrada) ou a partir da dobra da barra 
(para barra dobrada).  

Diminuições na parte de cima da touca*: (troque para agulhas de pontas duplas quando 
necessário) 

8 meia, passe 1 ponto sem fazer, 1 meia, passe o ponto sem fazer sobre o ponto tricotado – 
repita até o final da carreira. 

2 carreiras em meia. 

7 meia, passe 1 ponto sem fazer, 1 meia, passe o ponto sem fazer sobre o ponto tricotado – 
repita até o final da carreira. 

2 carreiras em meia. 



6 meia, passe 1 ponto sem fazer, 1 meia, passe o ponto sem fazer sobre o ponto tricotado – 
repita até o final da carreira. 

Continue diminuindo da mesma forma. Quando você tiver cerca de metade de "D" na 
agulha, diminua em cada carreira. 

Última carreira: passe 1 ponto sem fazer, 1 meia, passe o ponto sem fazer sobre o ponto 
tricotado. Repita este processo até o final da carreira. Corte a lã. Passe a lã por dentro dos 
pontos restantes e arremate este fio por dentro da touca.  

*Se o seu número de pontos montados na agulha ("D") for divisível por 9, comece as 
diminuições para a parte de cima da touca com 7 meia, passe 1 ponto sem fazer.... se for 
divisível por 8, comece as diminuições com 6 meia..., se divisível por 7, comece com 5 
meia... etc. OBSERVAÇÃO: "D" também precisa ser divisível por 4 para a barra 2 meia 2 
tricô, ou por 2 para barra 1 meia, 1 tricô. Se necessário, coloque 1 ou 2 pontos a mais na 
agulha para fazer a barra e quando terminar a barra diminua estes pontos a mais que você 
colocou, de forma que você tenha "C" pontos na agulha.  
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