
Pézinhos 
aquecidos!



MEIA DE CROCHÊ
BALLOON AMIGO            

POR KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 2 novelos de Balloon Amigo ou 1 novelo de Balloon.  
Cores à sua escolha.
- Agulha de crochê sugerida nº 4mm 
- Agulha de tapeceiro
- Tesoura
- Marcador de pontos

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Carr. = carreira(s);
A.M= anel mágico;
corr.= corrente ;
pbx = ponto baixíssimo;

Que tal tecer um par de meias super aconchegantes para aquecer seus pés ou de alguém nesse 
friozinho? A @mieatelie preparou mais uma receita para você, só dessa vez não é amigurumi 
mas é uma meia toda trabalhada em carreiras circulares assim como tecer os bichinhos de 

crochê. Pode ser feito com o Balloon ou Balloon amigo, nosso fio/lã de composição mista ideal 
para trabalhar em peças de toque macio e suave. Se fizer, marque em uma foto nas redes sociais! 

AMAMOS compartilhar e ver os trabalhos de todos!

Feito por Mie, Feito com Amor, Feito com Pingouin

2 nov. 50 g 4 mm



OBS. INICIAIS: 
Esta receita é de uma meia tamanho único adulto, para aumentar a 
largura, acrescente 1 carr. a mais de aumentos depois da carr.5 ou 
para diminuir, faça menos carr. com aum. 

A peça pode ser trabalhada em crochê circular, sem precisar fechar 
as carr. com pbx.

Troque as cores onde desejar, ou faça em uma cor só.

Se achar muito largo, troque de agulha para n. 3.5mm ou n. 3mm

EXECUÇÃO
OBS.: As carr. são intercaladas de pb e mpa.
Carr.1: 8pb no A.M
Carr.2: aum em mpa*8 (16)
Carr.3: 1aum e 1 pb *8 (24)
Carr.4: 1aum mpa e 2 mpa *8 (32)
Carr.5:  1aum e 3 pb *8 (40)
(para tamanho maior, fazer aqui mais 1 carr de aum:  1aum pb e 6 
mpa *5 (45) e seguir intercalando carr. de pb e mpa)
Carr.6-24: Seguir intercalando mpa e pb por 19 carr. ou fazer a 
quantidade de carr. na medida personalizada da sua sola. Meça o 
comprimento entre o fim dos seus dedos até o início do calcanhar. 
Terminar a última carr. em MPA. (40)

CALCANHAR
Em crochê linear. Trabalhar todas as carr. em pb.
- Seguir 20 pb.
- Virar e fazer 19pb.
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- Continuar por mais 9 carr. sempre com 1 dim no início da carr. 
11º carr da sola termina com 10pb.
Continuar carr. circulares para finalizar a extensão da meia
Carr. 25: Pb (50)
Carr. 26: 3 mpa e 1 dim *10 (40)
Carr. 27: Seguir pb e fazer 1 dim em cada lateral  (38)
Carr. 28: Seguir mpa e fazer 1 dim em cada lateral  (36)
Carr. 29- até altura que quiser:  Seguir intercalando mpa e pb 
quantas carr. desejar. Mais curto ou comprido (36)
Finalizar com 2 carr. de ponto barra para fazer o efeito “sanfona-
do”. Aqui você pode mudar  para  a agulha nº3,5mm  para ajustar 
melhor o cano da meia.

Prontinho! Só fazer outra peça e seu par de meias está pronto para 
usar

Feito com amor, Feito com Pingouin
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Lavagem manual. Temperatura máxima de 40˚C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes a base de cloro

.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro .

É permitido a limpeza a úmido profissional.
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