
Faz A Tua Própria Gola De Malha Nutella®

Fácil

VAIS PRECISAR
DE...

Uma dica para os artesões inspirados: 

Para fazeres esta gola de malha só tens de saber
tricotar o ponto meia.

As carreiras ímpares são tricotadas com o direito
para cima. As carreiras pares são feitas com ponto

liga.



COMO FAZER

1 Começa por fazer 15 pontos com o
fio branco e tricota até à 4.ª carreira.

Muda de cor e tricota a partir da 5.ª
carreira com o fio vermelho.



2 Para fazeres o coração em cada
ponta da gola vais precisar de mudar
de cor a meio da carreira, portanto,
conta os pontos com cuidado. 

Começa com a 7.ª carreira: faz os
primeiros 7 pontos com o fio
vermelho, depois, usa o fio branco e
faz o 8.º ponto em branco. 

Pega no fio vermelho e acaba de
tricotar a carreira.

Para cada uma das carreiras do
desenho do coração seguintes,
observa a tabela para saberes quando
é que tens de mudar do fio vermelho
para o branco e vice-versa.  Não
esqueças: segue o fio vermelho até
ao avesso do padrão, para poderes
pegar nele mais tarde. 

Quando acabares o coração, tricota
as duas carreiras seguintes em
vermelho.

Tricota mais duas carreiras (16.ª e 17.ª)
com o fio branco e, depois, tricota
até à carreira 48.ª (cerca de 15/16 cm)
com o fio vermelho.

Na carreira 49.ª dobra os pontos. A
primeira metade já está!  Para
fazeres a segunda metade, segue os
mesmos passos.



3 Podes decorar a tua minigola com
pequenas borlas. 

Para fazeres uma, enrola o fio
vermelho à volta de dois dedos até
fazeres uma pequena meada. 

Depois, passa outro fio pelo centro,
entre os teus dedos, e faz um nó.



4 Para terminar, junta as duas partes
(pelo lado vermelho).

Esconde os fios restantes entre os
pontos tricotados com uma agulha.



5 Corta os fios que sobressaírem da
borla para ficarem com o mesmo
tamanho.

Cose as borlas nas extremidades da
gola.

Voilà. A tua minigola está feita!


