El Pinxo li va dir al Ganxo

Tots som Pops!
Nivell de dificultat: ULTRAFACIL!!
Abans de començar!!
Aquest pop està fet amb un ganxet del nº4 i fils
acrílics de la marca “Bahia” (jo els compro als
xinos). Personalment m’agraden molt aquets fils
per fer coses per nens perquè són molt suaus, el problema es que també són molt primets, així
que els utilitzo doblats (dos fils al mateix temps)
Per realitzar aquest patró només heu de saber fer un llaç lliscant (lazo mágico, anillo mágico) i
el punt baix (punto bajo, punto simple, medio punto) no confondre amb el punto raso!
També necessitareu un marcador per saber per quina volta esteu i un “sonall” (si voleu que
sigui un sonall...) i farciment, buata, floca, o com n’hi digueu, per farcir el vostre pop.
Nomenclatura
1v, 2v, 3v... primera volta, segona volta, tercera volta...
Llaç lliscant: també conegut com “lazo mágico”
Pb: punt baix o “punto simple, medio punto, punto bajo”
(números entre parèntesis) són el número de puntades que ha de tindre aquesta volta, però
no t’estressis si no quadra, en aquest cas algun punt de més o de menys no es notarà.
L’artesania, i el ganxet encara més, no té imperfeccions, té característiques úniques!
Augments: dos punts en el mateix punt.
Disminucions: doncs menjar-te un punt.
Aquest pop està format per vuit peces però en realitat només en són dos de diferents, el cap i
les vuit potes
Com fer el sonall?
Això es un truqui barato i efectiu, agafeu dos taps d’ampolla (d’aigua, de suc, de llet, de
cocacola) que estiguin nets i que siguin iguals, en un dels taps hi poseu pedretes o boletes de
collarets, reutilitzeu collarets o polseres que s’hagin trencat, (no poseu llavors, ni arròs, a
menys que tingueu claríssim que MAI rentareu el Pop o acabareu criant un Cespino), poseu
l’altre tap a sobre, i amb una mica d’habilitat l’emboliqueu amb celo, amb alegria, no us talleu,
tot ben precintat amb cinta adhesiva. I tarà! Ja teniu el vostre “sonall” casolà! Tingueu una
mica de vista i seleccioneu la mida dels taps segons la mida del nino que voleu fer!
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Cap
1 volta: llaç lliscant + 6 pb (6 punts)
2 volta: augments en cada punt (12 punts)
3 volta: 1pb + 1 augment, i repetir la seqüència fins al final de la volta (18 punts)
4 volta: 2pb + 1 augment, repetir (24 punts)
5 volta: 3pb + 1 augment, repetir (30 punts)
6 volta: 4pb + 1 augment, repetir (36 punts)
7 volta: 5pb + 1 augment, repetir (42 punts)
8 volta: 6pb + 1 augment, repetir (48 punts)
9 volta fins a 16 volta: punt per punt, fer un punt en cadascun dels punts. (48 punts)

17 volta: 6pb + 1 disminució, repetir la seqüència en tota la volta, (42 punts)
18 volta: 5pb + 1 disminució, repetir (36 punts)
19 volta: 4pb + 1 disminució, repetir (30 punts)
20 volta: 3pb + 1 disminució, repetir (24 punts)

21 volta: 2pb + 1 disminució, repetir (18 punts) FARCIR I COL·LOCAR EL SONALL
22 volta: 1pb + 1 disminució, repetir (12 punts)
23 volta: disminucions, (6pb) i REMATAR fent passar el fil per entre els punts i estirant per
tancar el forat.

Potes

(x8)

1 volta: llaç lliscant + 6pb (6 punts)
2 volta: augments en tots els punts (12 punts)
3 volta: a partir d’aquí teixim en espiral fins a arribar a la mida desitjada, sobre uns 8 cm, jo
utilitzo el dit del mig de la mà, el d’engegar a la merda a la gent, per mesurar i que totes les
potes siguin més o menys iguals. Quan acabeu penseu en deixar prou fil per cosir-les al cap!
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Llavors farcim les potes, i les tanqueu.
Les podeu cosir al cap al mateix temps de
tancar-les però llavors haureu d’estar alerta de
no perdre farciment en el procés. Sigui com
sigui, cosim les potes al cap amb una mica de
gràcia per què quedi tot centrat.
Com es pot apreciar a la foto, hi ha una de les
potes que pateix, apretadeta, entre les seves
veïnes.
Rematem el nostre pop amb uns ulls i una boca
de fil negre i ja el teniu!

Espero que us agradi! Si teniu qualsevol dubte podeu enviar un correu a
elpinxolivadiralganxo@gmail.com! Una abraçada, ganxetaires!

