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Seio de Amamentação em Tricot  
 
Nota introdutória: O esquema que segue é para a execução do seio efectuando a base em crochet 
ou com tecido. Caso pretenda fazer um esquema todo em tricot inicie o esquema na “base em 
tricot” que se encontra mais á frente 

 
Fio leve para agulhas entre 3,5 a 4,5 mm, em cor da pele- 1 novelo e em cor semelhante mas mais 
escura- 1 novelo  
Par de agulhas de 3,25 mm  
 
Com a linha mais clara, montam-se 71 pts nas agulhas e * trabalha-se em meia (todos os pontos em 
meia do direito e no avesso todos os pontos em liga) por 20 filas.  
21ª Fila: 1 pt em meia, *2 pts juntos em meia, 5 pts em meia*. Repete entre * até ao final da fila. 22ª 
Fila e em todas as do avesso: todos os pontos em liga.  
23ª Fila: 1 pt em meia, *2 pts juntos em meia, 4 pts em meia*. Repete entre * até ao final da fila. 
Continua a diminuir-se da mesma forma que o referido e após a 3ª diminuição muda-se a linha para 
a cor mais escura para fazer a auréola.  
Continua-se com as mesmas diminuições até que se tenha feito uma fila: 1 pt em meia, *2 pts juntos 
em meia*.  
 
Mamilo: Trabalham-se 4 filas em meia (todos os pontos em meia do direito e no avesso todos os 
pontos em liga). Corta-se o fio e passa-se pelos pontos da agulha (remove-se as agulhas nessa altura) 
e puxa-se. Cose-se as laterais juntas.  
Com a linha mais escura, e pelo lado do avesso, passa-se o fio pela base do mamilo puxa-se e 
remata-se. Dependendo da forma como é apertado este ponto, vamos obter diferentes tipos de 
mamilos. Se for muito apartado obtemos um mamilo mais saído. Se for menos apertado vai fazer um 
mamilo menos proeminente. Experimentem até terem o tipo que pretendido.  
 
Para completar: faz-se um círculo em crochet com cor igual à do seio, ou com um tecido de cor 
semelhante. Cose-se metade da base no seio e enche-se o mesmo com fibra de enchimento. Cose-se 
a restante base ao seio.  
Seios diferentes, com diferentes tamanhos e formas podem ser feitos aumentado ou diminuindo o 
n.º de pontos e diferentes firmezas podem ser obtidas controlando a quantidade de enchimento.  
 
 
 
 
 
As cores não são importantes, mas se usarem um tom de pele torna o seio mais realista.  
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Eu acho que a base em crochet é mais fácil de fazer, que em tricot. No entanto caso pretendam fazer 
a vossa base em tricot deixo aqui as instruções:  
 
Montam-se 6 pts.  
1ª Fila: todos os pontos em meia.  
2ª Fila: 1 pt em meia *aumenta um ponto, 1 pt em meia*. Repete entre * até ao final da fila. (11 pts  
3ª Fila e todas as do avesso até à 15ª Fila: todos os pontos em liga.  
4ª Fila: 1 pt em meia *aumenta um ponto, 1 pt em meia*. Repete entre * até ao final da fila. (21 pts) 
6ª Fila: 1 pt em meia *aumenta um ponto, 2 pts em meia*. Repete entre * até ao final da fila. (31 
pts)  
8ª Fila: 1 pt em meia *aumenta um ponto, 3 pts em meia*. Repete entre * até ao final da fila. (41 
pts)  
10ª Fila: 1 pt em meia *aumenta um ponto, 4 pts em meia*. Repete entre * até ao final da fila. (51 
pts)  
12ª Fila: 1 pt em meia *aumenta um ponto, 5 pts em meia*. Repete entre * até ao final da fila. (61 
pts)  
14ª Fila: 1 pt em meia *aumenta um ponto, 6 pts em meia*. Repete entre * até ao final da fila. (71 
pts)  
15ª Fila: todos os pontos em meia.  
16ª Fila: todos os pontos em meia.  
 
Para o topo do seio continua em *.  
 
Bom tricot!  
(Ligeiramente alterado do modelo da Carolyn Westcott IBCLC) LCGB, 
 
Tradução feita por Mamã Martinho http://mamamartinho.wordpress.com 

 
 
 


