
Modelo: 
Cecília Quintela



Introdução

Muito em voga nos anos 80 e taxadas de brega nos anos seguintes, as polainas foram finalmente absolvidas nos dias 

de hoje. Também chamadas de perneiras, essa é uma peça útil no guarda-roupa para “completar” o cano da bota 

ou mesmo dar um up no visual naqueles dias mais frios.

Criação:  Clara Beauty

Material

Fio: 2 novelos do Fio de Lã Naturalmente Colorida (Da Fazenda, 100% lã (crioula), 100 g, 95 m, cor moura)

Agulhas: 5,5 mm

Acessórios: marcador (opcional), 12 botões (3 mm), agulha de tapeçaria para os acabamentos, agulha de crochê 

(opcional) para fazer os nupps

Tamanho

32 cm x 40 cm

Pontos empregados

1/1mt = passa um ponto para a agulha auxiliar atrás do trabalho, 1m, devolve o ponto para a agulha, 1t. (inclinação 

para a direita)

1/1tm = passa um ponto para a agulha auxiliar na frente do trabalho, 1t, devolve o ponto para a agulha, 1m. 

(inclinação para a esquerda)

nupp = uma bolinha. Com ajuda de uma agulha de crochê, faça (1m, laç) 3 vezes, 1m. Total 7 pontos. Com ajuda do 

gancho da agulha, faça mais um ponto, passando o fio por dentro dos 7 pontos. Total 1 ponto (uma bolinha).

Notas

* Altaforja é a cidade dos anões no jogo World of Warcraft.

* Há diferença entre a perna direita e a esquerda na maneira como são abotoadas. Em um dos lados de cada 

polaina há 8 pontos que são trabalhados em ponto barra 1x1 torcida da primeira à última carreira. O que muda é 

que numa das polainas esses pontos ficam no começo e na outra, ficam no fim da carreira. As indicações de como 

proceder estão na parte escrita da receita.

* As casas dos botões são feitas após a polaina pronta, com um i-cord.

Amostra
Duas repetições do ponto (sem blocar) = 22 cm



Execução

Monte 47 pontos na agulha.

carr. 1 (dir): *1t, 1mtorc* (ponto barra 1x1 torcida), 1t.

carr. 2 (avs): *1m, 1ttorc*, 1m.

Repita essas duas carreiras seis vezes e depois, faça uma 

vez apenas a carreira 1, terminando do lado avesso do 

trabalho. Então, comece a trabalhar o gráfico.

 1 - Perna direita

carr. 1 (avs): (1m, 1ttorc) 6 vezes, 6m, 1t, 10m, 1t, 10m, 1t, 6m.

carr. 2 (dir): 5t, 1mtorc, 1m, 9t, 1mtorc, 1m, 9t, 1mtorc, 1m, 6t, 

(1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 3 e todas as ímpares: (1m, 1ttorc) 6 vezes, faça os 

demais pontos como aparecem, isto é, m sobre m e t sobre 

t. Quando houver um nupp, faça o avesso dele em meia.

carr. 4: 4t, 1/1mt, 1m, 8t, 1/1mt, 1m, 8t, 1/1mt, 1m, 6t, (1mtorc, 

1t) 6 vezes.

carr. 6: 3t, 1/1mt, 1t, 1m, 7t, 1/1mt, 1t, 1m, 7t, 1/1mt, 1t, 1m, 6t, 

(1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 8: 2t, 1/1mt, 2t, 1m, 6t, 1/1mt, 2t, 1m, 6t, 1/1mt, 2t, 1m, 6t, 

(1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 10: 2t, nupp, 3t, 1m, 6t, nupp, 3t, 1m, 6t, nupp, 3t, 1m, 6t, 

(1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 12: 6t, 1m, 1mtorc, 9t, 1m, 1mtorc, 9t, 1m, 1mtorc, 5t, 

(1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 14: 6t, 1m, 1/1tm, 8t, 1m, 1/1tm, 8t, 1m, 1/1tm, 4t, 

(1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 16: 6t, 1m, 1t, 1/1tm, 7t, 1m, 1t, 1/1tm, 7t, 1m, 1t, 1/1tm, 

3t, (1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 18: 6t, 1m, 2t, 1/1tm, 6t, 1m, 2t, 1/1tm, 6t, 1m, 2t, 1/1tm, 

2t, (1mtorc, 1t) 6 vezes.

carr. 20: 6t, 1m, 3t, nupp, 6t, 1m, 3t, nupp, 6t, 1m, 3t, nupp, 2t, 

(1mtorc, 1t) 6 vezes.

Repita as carreiras 1 - 20 três vezes para obter um 

resultado igual ao da foto. 

A seguir, faça novamente:

carr. 1 (dir): *1t, 1mtorc*, 1t.

carr. 2 (avs): *1m, 1ttorc*, 1m.



Repita essas duas carreiras seis vezes e depois, faça uma vez apenas a carreira 1, terminando do lado avesso do 

trabalho. Em seguida, arremate.

 2 - Perna esquerda

Para fazer a polaina da perna esquerda, a única coisa que vai mudar é onde você fez a coluna de 12 pontos em 

barra torcida. Neste caso, essa coluna agora estará no início da carreira.

Termine a perna esquerda, com a barra, da mesma maneira que você fez a primeira polaina, e arremate.

Finalização

Pelo lado avesso do trabalho, levante 38 pontos na lateral da polaina onde deverão ficar as casas dos botões, isto 

é, do lado oposto onde você fez as carreiras em ponto barra 1x1 torcida.

Vire seu trabalho para o lado direito e faça uma borda de i-cord anexada aos primeiros 7 pontos. *Em seguida, faça 

um i-cord solto (isto é, no terceiro ponto não faça 2pjm) por 8 carreiras. Na 9a carreira, tricote o último ponto junto com 

o primeiro da base do cordão, fechando assim a casa do botão*.

Continue assim: borda de i-cord anexada a 5 pontos + casa de botão (só repita de * a *). Quando você tiver 6 

casas prontas, faça a borda anexada aos pontos que restam e arremate os pontos.


