
TAMANHO
Diâmetro: 7 cm

JULEKULER
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RECOMENDAÇÕES
•  Você pode usar a lã ou linha que você achar melhor, e adaptar o tamanho da 
agulha e o número de pontos da receita. Mas tenha em mente que se você 
quiser seguir os gráficos do jacquard você vai precisar do mesmo número de 
pontos que eu usei (4 x 16 = 64 pontos).

•  Os gráficos representam os pontos que estão em 1 agulha, ou seja, cada 
gráfico vai ser repetido 4 vezes, pois são 4 agulhas de duas pontas (mais a 
agulha que você estará usando para tricotar).

•  Originalmente, as julekuler são tricotadas com agulhas de duas pontas (DPNs), 
mas se você se sentir mais confortável, pode usar agulhas circulares mais longas 
para fazer o laço mágico (magic loop). 

•  Use agulhas maiores para tricotar a parte em jacquard, pois é natural que a 
malha colorida fique mais apertada, já que os fios que passam por trás seguram 
a sua elasticidade.

•  Você pode encher as suas julekuler com fibra ou com uma bolinha de 
isopor. Eu usei bolas de isopor de 7 cm de diâmetro, pois elas não 
deformam. Se você escolher fazer como eu, não esqueça de ir 
experimentando o tricô na bolinha!

•  Esse pdf explica como fazer as julekuler sem jacquard, para que você 
possa entender a receita, e depois apresenta os gráficos com os desenhos. 

HABILIDADES
• Ponto meia e ponto tricô
• Tricô circular com agulhas de 
ponta dupla 
• Jacquard (stranded knitting)
• Aumento KFB (tricota o mesmo 
ponto pela frente e por trás)
• Aumento M1L e M1R 
(levantando o fio entre 1 pontos 
da carreira anterior)
Veja o post sobre aumentos no 
tricô para mais detalhes
• Diminuição k2tog (2 juntos em 
meia)
• Diminuição SSK (passa 2 pts 
sem fazer em meia, devolve os 2 
para a agulha esquerda e tricota 
os 2 juntos)
Veja o post sobre diminuições no 
tricô para mais detalhes

MATERIAIS
• Lã ou linha da sua preferência. Eu 
usei a linha Amigurumi (Círculo) 
nas cores 8001, 3077, 3131, 3180 e 
3334
• Agulhas de ponta dupla (DPNs) 
adequadas para a lã escolhida. Eu 
usei 2,75 mm e 3,25 mm
• Agulha de crochê 3 mm
• Agulha de tapeçaria
• Bolinha de isopor de 7 cm de 
diâmetro

TENSÃO DA AMOSTRA
Faça uma julekuler de teste e vá 
experimentando na bolinha de 
isopor enquanto tricota.
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MODELO 1

Nível de dificuldade:  
Dica: esse é um dos gráficos mais simples, pois o 
desenho começa após os aumentos e termina antes das 
diminuições. Além disso, não ficam fios flutuantes 
compridos, já que as cores se alternam a cada ponto.

MODELO 2

Nível de dificuldade:  
Dica: a primeira mudança de cor acontece na última 
volta de aumentos, então tome cuidado ao acrescentar 
os pontos com a cor correta.
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Volta 6:  *1m, M1L, 4m, M1R, 1m* (4x) = 32 pts (8 pts em cada ag).

Volta 7:  todos os pontos em meia.

Volta 8:  *1m, M1L, 6m, M1R, 1m* (4x) = 40 pts (10 pts em cada ag).

Volta 9:  todos os pontos em meia.

Volta 10:  *1m, M1L, 8m, M1R, 1m* (4x) = 48 pts (12 pts em cada ag).

Volta 11:  todos os pontos em meia.

Volta 12:  *1m, M1L, 10m, M1R, 1m* (4x) = 56 pts (14 pts em cada ag).

Volta 13:  todos os pontos em meia.

Volta 14:  *1m, M1L, 12m, M1R, 1m* (4x) = 64 pts (16 pts em cada ag).

Monte 8 pts e divida entre 4 agulhas de duas pontas. Feche em 
círculo. Coloque um marcador no início da volta.

Volta 1:  todos os pontos em meia.

Meio

Volta 15 a 26: todos os pontos em meia (12 voltas).

Atenção: alguns gráficos jacquard precisarão de mais voltas. 
Fique atento ao desenho.

Não esqueça de ir experimentando o tricô na bola de isopor!

Aumentos

Volta 2: KFB em todos os pontos (tricote os pontos 2x). = 16 pts 
(4 pts em cada ag).

Volta 3:  todos os pontos em meia.

Volta 4:  *1m, M1L, 2m, M1R, 1m* (4x) = 24 pts (6 pts em cada ag).

Volta 5:  todos os pontos em meia.

Diminuições

Volta 27:  *1m, 2jm, 10m, SSK, 1m* (4x) = 56 pts (14 pts em 
cada ag).

Volta 28:  todos os pontos em meia.

Coloque a bola de isopor dentro do tricô.
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Volta 29:  *1m, 2jm, 8m, SSK, 1m* (4x) = 48 pts (12 pts em 
cada ag).

Volta 30:  todos os pontos em meia.

Volta 31:  *1m, 2jm, 6m, SSK, 1m* (4x) = 40 pts (10 pts em 
cada ag).

Molhe a bola e seque com uma toalha apertando bem. Depois 
de secar, o tricô estará mais certinho. Molhar ajuda bastante se 
seu tricô ficou um pouco largo para a bola de isopor. Isso 
funciona principalmente se seu fio for de algodão.

Faça uma correntinha em crochê com 40 pts. Deixe uma sobra 
de fio no começo e no final para prender a alça na bola. Puxe as 
sobras de fio por dentro do primeiro ponto para fechar a alça. 
Prenda a alça e esconda o resto de fio dentro do tricô.

É isso! Sua bola de Natal está pronta!

Volta 32:  todos os pontos em meia.

Volta 33:  *1m, 2jm, 4m, SSK, 1m* (4x) = 32 pts (8 pts em cada ag).

Volta 34:  todos os pontos em meia.

Volta 35:  *1m, 2jm, 2m, SSK, 1m* (4x) = 24 pts (6 pts em cada ag).

Volta 36:  todos os pontos em meia.

Volta 37:  *1m, 2jm, SSK, 1m* (4x) = 16 pts (4 pts em cada ag).

Volta 38:  todos os pontos em meia.

Volta 39:  *2jm, SSK* (4x) = 8 pts (2 pts em cada ag).

Volta 40:  todos os pontos em meia.

Acabamento

Corte o fio e passe por dentro dos pontos restantes com a ajuda 
de uma agulha de tapeçaria. Puxe o fio para fechar a bola. Faça 
o mesmo com o fio que sobrou quando você montou os pontos 
na agulha para fechar bem o fundo da bola.
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MODELO 3

Nível de dificuldade:  
Dica: esse também é um gráfico simples, pois utiliza 
somente 2 cores e o desenho começa após os aumentos 
e termina antes das diminuições. 

MODELO 4

Nível de dificuldade:  
Esse gráfico é uma sugestão para conseguir um efeito 
ombré, mas você não precisa se prender a ele e pode 
improvisar as cores na hora. 
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MODELO 5

Nível de dificuldade: 
Dica: apesar de usar apenas 2 cores, esse gráfico é um 
pouco mais complexo, já que o desenho começa antes 
do término dos aumentos.

Nível de dificuldade: 
Dica: esse gráfico tem 3 cores, mas somente 2 são 
usadas em cada volta.  Não esqueça de prender os 
fios flutuantes nas sequências de 5 ou 7 pontos da 
mesma cor.

MODELO 6



Nível de dificuldade:  
Dica: é importante tomar cuidado com os fios flutuantes 
nas sequências de 5 ou 7 pontos da mesma cor. É melhor 
prender os fios a cada 3 ou 4 pontos. 

MODELO 4
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Nível de dificuldade:  
Dica: este gráfico tem4 cores, mas somente 2 são 
usadas em cada volta. O desenho começa antes do 
fim dos aumentos e termina depois do começo das 
diminuições, o que complica um pouco a execução. 

MODELO 8
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MODELO 9

Nível de dificuldade:  
Dica: esse é o gráfico mais complexo, pois em 
algumas voltas são usadas 3 cores. Tome cuidado para 
não embolar muitos os fios.




