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MOARA DE TRICOTAT 

15 creații – 7 ani + 
 

CONȚINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Probabil ştiţi deja cum se foloseşte o maşină normală de tricotat. Cu acest kit, vă vom învăţa cum să folosiţi o maşină de 
tricotat automată pentru a crea lanţuri de lână mai repede şi a le transforma apoi în bijuteriile sau accesoriile dorite.  
 

Există și flashcodes în interiorul instrucțiunilor cu ilustrații (în cutie), care vă vor trimite către filmulețele video, care vă 
arată cum se procedează. 
 

Cum se foloseşte maşina automată de tricotat? 
 

Maşina de tricotat funcţionează cel mai bine atunci când folosiţi lână fină sau fir de bumbac. Folosiţi fir de grosime 2 sau 
mai mică. 
 

1. Apucaţi capătul firului de lână şi introduceţi-l în orificiul situat pe laterala maşinii de tricotat. 
2. Treceţi firul prin maşină, astfel încât să iasă pe partea de jos. 
3. Faceţi un nod pentru a lega firul de greutate. 
4. Asiguraţi-vă că toate acele metalice ale maşinii de tricotat sunt total deschise. Ridicaţi maşina în aşa fel încât nici 
aceasta, nici greutatea să nu atingă masă. 
5. Rotiţi manivela în sensul acelor de ceasornic până când primul ac agață firul. Apoi, treceţi firul pe deasupra celui de al 
doilea ac, ocolindu-l. Lăsaţi al treilea ac să prindă firul, evitându-l pe al patrulea. 
6. De acum încolo, toate acele trebuie să prindă firul. Nimic mai uşor! Acum doar învârtiţi de manivelă. După câteva 
rotaţii, lanţul de lână va ieşi pe la fundul maşinii de tricotat. 
7. Continuaţi să rotiţi manivela până când lanţul este de lungimea dorită. În cadrul acestor instrucţiuni vă vom furniza 
lungimea necesară pentru fiecare obiect creat. 
8. Pentru a finaliza lanţul, învârtiţi manivela în sensul invers acelor de ceasornic. Ridicaţi firul în sus pentru a ajuta 
această manevră. Acele vor elibera succesiv lanţul. Dacă se blochează, folosiţi degetele pentru a scoate firul cu grijă din 
ace. 
9. Tăiaţi firul la orificiul maşinii de tricotat. Trageţi lanţul cu blândeţe în jos pentru a-l scoate din maşină. Îndepărtaţi 
greutatea. 
10. Treceţi firul prin acul de plastic şi introduceţi acul prin cele 4 bucle. 
11. Scoateţi ața din ac şi trageţi pentru a închide lanţul. Înnodaţi fiecare capăt al lanţului. Lanţul este gata! 
 

Ne vom uita acum la cele 15 creaţii pe care le puteţi face cu setul Dumneavoastră.  
Veţi învăţa, de asemenea, cum să folosiţi o roată de tricotat şi un cârlig de croşetat. 

 

 1 moară de tricotat automată 

 1 mașină de tricotat circulară cu cârlig 

 8 ghemuri de lana (190 g) 

 7 ghemuri de bumbac (140 m) 

 1 pensetă 

 1 tipar de pompom 

 1 cârlig 

 1 ac de cusut din plastic 
 

 1 hârtie de măsurat 

 1 bandană pentru cap 

 3 cleme 

 1 bază pentru inel 

 1 bază pentru broșă 

 1 rolă fir de metal (5 m) 

 Set de instructiuni cu ilustratii 
colorate 
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Colierul împletit 

1. Folosind maşina de tricotat, faceţi un lanţ lung de 230 cm. 
2. Împăturiţi lanţul în 3 bucăţi egale. 
3. Împletiţi cele 3 fire precum în imagine. 
4. Continuaţi până când întregul lanţ este împletit. Acum 
aveţi o fâşie împletită. 
5. Aşezaţi cele două bucle una peste cealaltă. Introduceţi 
cele două capete care atârnă în bucle. Ascundeţi apoi 
capetele în împletitură. 
 

Inelul 

1. Construiţi un lanţ de 20 cm cu moara de tricotat. Nu tăiaţi 
firul în plus de la niciunul din capete deoarece vă va fi util în 
crearea inelului pe suportul de inel. 
2. Faceţi un nod larg în centrul lanţului. 
3. Legaţi alte două noduri peste primul. 
4. Apucând cele două capete ale lanţului, treceţi-le pe sub 
mingiuță şi legaţi un alt nod. 
5. Luaţi cele două fire care atârna şi treceţi-le de câteva ori 
prin găurile suportului şi finalizaţi cu un nod pentru a fixa 
totul bine. 
 

Formele 

1. Faceţi un lanţ de 90 cm cu maşina de tricotat. 
2. Tăiaţi surplusul din ambele părţi. 
3. Treceţi firul de metal prin lungimea lanţului de lână. 
4. Odată ce aţi ajuns la capăt, trageţi uşor de firul metalic din 
lanţ şi rulaţi-l prin bucla lanţului. Asiguraţi-l, strângându-l 
puternic cu penseta. Procedaţi la fel cu celălalt capăt. 
5. Daţi orice formă doriţi creaţiei: stea, nor sau inimă. Le 
puteţi atârna, de exemplu, de uşa de la dormitor. 

 

Brăţara marinarului 

1. Faceţi 3 lanţuri de 11 cm, fiecare dintr-o culoare, folosind 
maşina de tricotat.  
2. Legaţi cele 3 lanţuri cu un nod. 
3. Tăiaţi materialul în exces de la capete. 
4. Folosind schema din ilustrații, faceţi un nod marinăresc cu 
lanţurile. 
5. Plasaţi vârfurile firelor de la capătul încreţit în clemă şi 
chemaţi un adult să vă ajute să fixaţi clemele strâns cu 
penseta. 
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Bandana 

 

 

1. Folosind maşina de tricotat, faceţi un lanţ de 32 de cm. 

2. Tăiaţi vârfurile firelor de la capete. 

3. Introduceţi structura de plastic a bandanei în lanţ, astfel încât acesta să o acopere. 

4. Cu ghemul de lână în dreapta, plasaţi firul în spatele cârligului. Dinspre dreapta, faceţi o buclă cu firul. Apucaţi-l din 
stânga şi treceţi-l prin prejurul feței cârligului. Agăţaţi a doua buclă şi treceţi-o prin prima, astfel încât pe cârlig să fie 
doar o buclă. 

5. Luaţi firul conectat la ghemul de lână şi treceţi-l prin fața cârligului pe partea cealaltă. Agăţaţi a doua buclă şi trageţi-o 
prin prima, astfel încât pe cârlig să fie doar o buclă. 

6. Repetaţi pasul 5 de 20 de ori. Asta se numeşte “montarea plasei”. 

7. Treceţi cârligul prin a doua cusătură, agăţaţi firul din spate şi finalizaţi cusătura. Acum aveţi două bucle pe cârlig. 
Treceţi firul prin spatele cârligului şi aduceţi-l prin prejur în faţă. Trageţi firul agăţat prin primele două bucle astfel încât 
acum să aveţi doar o buclă pe cârlig. 

8. Treceţi cârligul prin următoarea cusătură şi repetaţi pasul 7. Continuaţi până la finalul şirului. Aveţi grijă să nu săriţi 
vreo cusătură sau să aplicaţi procedeul de două ori pe aceeaşi cusătură. 

9. Odată ajuns la finalul şirului, asiguraţi-vă că întotdeauna aveţi cusăturile pe stânga şi cârligul în mâna dreaptă. 

10. Coaseţi alte 10 rânduri pentru a obţine un dreptunghi. 

11. La sfârşitul ultimului rând, trageţi bucla pentru a o lungi. 

12. Tăiaţi firul ataşat ghemului de lână, introduceţi capătul în buclă şi trageţi pentru a-l lega. 

13. Poziţionaţi dreptunghiul pregătit pe bandană. 

14. Cu firul de culoarea somonului, înfăşuraţi-l în jurul dreptunghiului pentru a forma un papion şi legaţi-l în jurul 
bandanei pentru a asigura papionul de aceasta. 

Broşa 

1. Faceţi un lanţ de 30 cm folosind firul de culoare mov. 
2. Tăiaţi capetele care atârnă din ambele părţi. 
3. Treceţi firul mov prin ac. Faceţi 5 bucle de dimensiuni 
egale cu lanţul şi coaseţi-le cu fir de centru pentru a le 
grupa în forma unei flori. 
4. Faceţi un lanţ de 15 cm folosind de data aceasta firul 
de culoare roz. 
5. Faceţi 3 noduri în mijlocul lanţului, unul peste celălalt, 
fără a le strânge. 
6. Apucaţi capetele lanţului roz şi treceţi-le pe dedesubtul 
centrului florii şi legaţi un alt nod. 
7. Luaţi cele două şuviţe care atârnă şi treceţi-le de câteva 
ori prin găurile suportului. Finalizaţi cu un nod pentru a 
fixa totul bine. 
8. Pentru a deschide broşa ca să o prindeţi de haine, 
învârtiți mica încuietoare şi apăsaţi acul. Treceţi-l prin 
obiectul dorit de îmbrăcăminte şi învârtiţi din nou 
încuietoarea pentru a o închide. 
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Bandana triplă 

 

1. Măsuraţi-vă circumferinţa capului trecând prin 
spatele urechilor şi a cefei, ca şi cum v-aţi pune o 
bandană. 
2. Faceţi 2 lanţuri din firul roz. Ambele vor fi cu 11 cm 
mai scurte decât măsurătoarea capului. De exemplu, 
dacă aveţi circumferinţa capului 50 cm, lanţurile vor 
avea 39 de cm. 
3. Faceţi un lanţ de aceeaşi lungime ca celelalte din firul 
mov. 
4. Aşezaţi lanţul mov în mijlocul celor două lanţuri roz. 
Legaţi capetele celor 3 lanţuri împreună. Tăiaţi capetele 
care atârnă din ambele părţi şi aţi obţinut o bandană. 
 

Fileul 

 

1. Faceţi câte două lanţuri de 130 cm din fiecare 
culoare. Aveţi acum 6 lanţuri. 
2. Faceţi câte un lanţ de 120 cm din fiecare culoare. 
Aveţi acum 3 lanţuri. 
3. Faceţi câte un lanţ de 110 cm din fiecare culoare. 
Aveţi acum 3 lanţuri. 
4. Amestecaţi cele 12 lanţuri şi legaţi-le capetele 
împreună. 
5. Tăiaţi capetele care atârna - aveţi acum baza fileului. 
6. Folosind restul de lână mov, înfăşuraţi-o în jurul 
locului în care aţi făcut nodul pentru a fixa lanţurile 
împreună. Astfel veţi ascunde nodul şi nu va ruina 
aspectul obiectului. 
7. Legaţi un nod la marginea unui lanţ pentru a 
termina. Fileul este gata de purtat în jurul gâtului! 

 

Brăţara împletită 

 

1. Folosind maşina de tricotat faceţi 4 lanţuri de câte 6 

cm, din firul roz închis. 

2. Faceţi la maşină 2 lanţuri a câte 6 cm din firul mov 
deschis. 
3. Poziţionaţi cele 2 lanţuri mov între cele 4 roz. 
4. Legaţi lanţurile împreună la unul din capete. 
5. Împletiţi lanţurile două câte două. Legaţi un nod la 
final. Tăiaţi materialul în exces de la capăt. 
6. Aşezaţi firele în clema cu capăt încreţit şi rugaţi un 
adult să vă ajute să o fixaţi cu ajutorul pensetei. 
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Cuvintele 

1. Cu ajutorul maşinii de tricotat, faceţi un lanţ de 100 cm 

lungime. 

2. Tăiaţi materialul în exces de la capete. 

3. Treceţi firul metalic prin lanţ, pe lungimea acestuia. 

4. Odată ajuns la capăt, trageţi uşor de firul metalic şi 

rulaţi-l în jurul buclei lanţului. Strângeţi-l cu penseta astfel 

încât să fie fixat. Procedaţi la fel cu celălalt capăt. 

5. Bucuraţi-vă de modelarea literelor pentru a forma 

cuvinte precum numele dumneavoastră şi atârnaţi de uşă, 

perete sau chiar coaseţi-le pe tricou. 

 

Colierul 

1. Faceţi 3 lanţuri cu moară de tricotat. Acestea vor avea 

60, 70 şi 80 de cm lungime. 

2. Legaţi lanţurile împreună la un capăt. 

3. Împletiţi 25 de cm ai celor 3 lanţuri. Legaţi într-un nod 

pentru a finaliza. 

4. Legaţi firele din capetele celor două părţi împreună 

pentru a forma colierul. Tăiaţi materialul în exces. 

5. Folosind restul lânii, înfăşuraţi-o în jurul locului unde aţi 

făcut nodul care ţine lanţurile împreună. Astfel veţi 

ascunde nodul. 

 

Bandana cu model 

 

1. Faceţi un lanţ de 130 de cm la maşina de tricotat. 

2. Pliaţi lanţul în două. 

3. În mijlocul lanţului, faceţi două noduri, unul peste 

celălalt. 

4. Legaţi cele două capete împreună într-un nod, 

asigurându-vă că această nouă bucla este legată de prima 

buclă. 

5. Tăiaţi materialul în exces şi aveţi o bandană. 
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 Căciula 

 

 

 

 

1. Aşezaţi picioruşele mașinii circulare de tricotat în sus. Aşezaţi ghemul de lână mov în dreapta. Înfăşuraţi firul de două 

ori în jurul picioruşului lateral. 

2. Veţi lucra spre dreapta. Luaţi firul şi treceţi-l printre primul şi ultimul picioruş al roţii. 

3. Înfăşuraţi-l pe picioruş dinspre interior (invers acelor de ceasornic). 

4. Treceţi firul către interiorul următorului picioruş şi înfăşuraţi în sens invers acelor de ceasornic. 

5. Continuaţi până când toate picioruşele sunt înfăşurate în lână. Nu strângeţi prea tare lâna înfăşurată. Rotiţi roata pe 

măsură ce lucraţi. 

6. Împingeţi buclele în josul picioruşelor roţii. 

7. Poziţionaţi roata astfel încât să fie orientată cu faţa plată spre dumneavoastră. 

8. Înfăşuraţi lâna în jurul părţii superioare a picioruşelor. 

9. Apucaţi cu cârligul bucla de jos şi trageţi-o peste cea de deasupra. Eliberaţi bucla peste picioruş astfel încât acum pe 

acesta va fi o singură buclă. 

10. Continuaţi cu restul roţii. De fiecare dată când vă întoarceţi la picioruşul iniţial, aţi terminat o tură. 

11. Continuaţi până când mai aveţi doar un metru de lână rămas. 

12. Treceţi firul rămas prin ac. Introduceţi acul în fiecare buclă înspre centrul roţii. 

13. După ce aţi făcut o tură, scoateţi toate buclele din picioruşe cu ajutorul cârligului. 

14. Trageţi firul pentru a închide căciula. 

15. Coaseţi vârful căciulii astfel încât să nu fie găuri. 

16. Înfăşuraţi firul gri în jurul tiparului pentru pompom. Păstraţi pe o parte 20 de cm. 

17. Legaţi un nod în centrul tiparului şi al lânii. 

18. Daţi lâna jos de pe tipar şi tăiaţi prin bucle pentru a obţine un pompom. 

19. Tăiaţi vârfurile la aceeaşi lungime. Nu-l tăiaţi pe cel care va fi folosit la nod. 

20. Cu firul de lână într-o parte, treceţi acul prin vârful căciulii. Procedaţi la fel cu al doilea fir de lână. 

21. Întoarceţi căciula pe dos şi faceţi câteva noduri cu cele două fire pentru a fixa pompomul pe aceasta. 
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Brăţara triplă 

 

1. Folosind moara de tricotat, faceţi 3 lanţuri de 4 cm 

fiecare. 

2. Luaţi capetele lanţurilor şi legaţi-le într-un nod. 

3. Tăiaţi materialul în exces. 

4. Luaţi restul de lână şi înfăşuraţi-l în jurul nodului pentru 

a-l ascunde. 

 

Căştile comode 

 

Notă! Cel mai bine ar fi să faceţi această creaţie cu firul 
rămas după ce le-aţi făcut pe celalalte 14. 

1. Măsuraţi lungimea cablului căştilor dumneavoastră. 
Scădeţi 12 cm din măsurătoare pentru a afla lungimea 
necesară a lanţului. De exemplu, dacă lungimea cablului 
este de 50 de cm, lanţul va avea 38 de cm. 

2. Folosiţi fir de diferite culori. Pentru a schimba culoarea, 
tăiaţi firul de lângă orificiu şi legaţi-l de celălalt cu un nod. 
Continuaţi să tricotaţi cu grijă, astfel că nodul să treacă de 
orificiu şi de ace. 

3. Tăiaţi materialul în exces de la ambele capete. 

4. Treceţi cablul de la căşti prin lungimea lanţului. Aveţi 
grijă să nu deterioraţi lanţul. Unele bucăţi s-ar putea dovedi 
dificile, depinzând de grosimea firului căştilor. 

 
 
Avertismente! 
 

 
 
 
 
 

 

               

 

Vă rugăm sa citiți cu atenție si să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult. 

 

 

 

 

 

 

 

 


