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Curso de Tricô Para Iniciantes
com Vitória Quintal

É uma técnica para entrelaçar o fio 
(de lã ou outra fibra têxtil) de forma 
organizada, criando-se assim um 
tecido que, por suas características 
de textura e elasticidade, é chama-
do de malha de tricô ou simples-
mente tricô.
Pode ser feito manualmente, com 
duas agulhas que, além de propiciar 
o entrelaçamento do fio (criando 
cada ponto), abrigam a malha de 
tricô já tecida.

O Tricô

5
Dias de 
curso

100% 
online

Gratuito Sorteios Gráficos 
exclusivos

Certificado 
Digital

O que vai ter?

 1 - As aulas aconte-
cerão no Facebook 
da Coats Corrente 
dos dias 31/05 ao 
dia  04/06 ás 20hrs

 2 - Para garantir o certi-
ficado e participar dos 
sorteios, basta se ca-
dastrar  no link que dis-
ponibilizaremos em 
breve nas redes sociais 
da Coats Corrente - O 
cadastro é rápido e fácil

3 - Você poderá ter 
acesso direto ao 
nosso Telegram e 
receber conteúdos 
exclusivos da Coats

DICA: É importante que você realize o cadastro para concorrer aos 
sorteios durante as aulas e receber o seu certificado

Como participar?

O curso é focado em 
pontos básicos e pontos 
um pouco mais elabora-
dos. Nas aulas você vai co-
locar as técnicas em práti-
ca, e estará apto para con-
feccionando qualquer peça 
em tricô.

Metodologia:

Vitória Quintal 

RefeReferência no artesanato:adquiriu 
um legião de admiradores no de-
correr da sua carreira, com mais de 
148mil inscritos no youtube ela 
compartilha o seu conhecimento 
com todos que como ela, amam o 
artesanato.

Fios e Agulhas: variações e diferenças
Como colocar pontos na agulha? 
Ponto tricô; Arremate.

Ponto Meia; Arremate em ponto meia
Laçadas; Variações de aumentos

Mate simples e mate Duplo
Leitura de símbolos em receitas

Múltiplos de pontos; Costura de peças em ponto 
tricô e ponto meia; Como fazer 3 pontos em um 
único ponto; Como emendar o fio; Inserindo franjas

Como calcular quantidade de pontos para 
cada manequim

Agenda de Aulas

Aula 01

Aula 02

Aula 03

Aula 04

Aula 05
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Vem tricotar com a gente!Vem tricotar com a gente!Vem tricotar com a gente!Vem tricotar com a gente!


