El Pinxo li va dir al Ganxo

Com un Coet!
Nivell de dificultat: Facilot de ganxet, muntatge més
elaborat
Abans de començar!!
Aquest coet 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!
Material
Ganxet del nº4 i un marcador
Fils de color vermell, blanc, blau cel i blau fosc, tot i que ets ben lliure de fer les teves pròpies
combinacions de colors.
Floca o buata per farcir-lo.
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, no
t’estressis si no quadra, un punt de més o de menys no es notarà.
Augments: dos punts en el mateix punt.
Disminucions: doncs menjar-te un punt.

Com fer el sonall?
Això es un truqui barato i efectiu, agafa dos taps d’ampolla (d’aigua, de suc, de llet, de
cocacola) que estiguin nets i que siguin iguals, en un dels taps hi poses pedretes o boletes de
collarets, reutilitza collarets o polseres que s’hagin trencat, (no posis llavors, ni arròs, a menys
que tinguis claríssim que MAI rentaràs el Pop o acabaràs criant un Cespino), poses l’altre tap a
sobre, i amb una mica d’habilitat l’emboliques amb celo, amb alegria, no et tallis, tot ben
precintat amb cinta adhesiva. I tarà! Ja tens el teu “sonall” casolà! Tingues una mica de vista i
selecciona la mida dels taps segons la mida del nino que vols fer!
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Cos del coet
Comencem amb el color vermell
1 volta : llaç lliscant + 6 pb (6 punts)
2 volta: 1pb + 1 augment, i repetir la seqüència fins al final de
la volta (9 punts)
3 volta: 2pb + 1 augment, repetir (12 punts)
4 volta: 3pb + 1 augment, repetir (15 punts)
5 volta: 4pb + 1 augment, repetir (18 punts)
6 volta: 2pb + 1 augment, repetir (23 punts)
7 volta: un punt en cada punt, punt x punt (23 punts)
8 volta: 3pb + 1 augment, repetir (28 punts)
9 volta – 10 volta: punt x punt (28 punts)
Canvi de color, a blau cel!
11 volta fins a 31 volta: punt per punt, fer un punt en cadascun dels punts. (28 punts)
32 volta: 3pb + 1 disminució, fent els punts per la presilla de darrera del punt. A les fotos, en
vermell la presilla de darrere i en groc la del devant. si no ho acabeu d’entendre, passeu de la
presilla i feu-ho normal! (23 punts). FARCIR I COL·LOCAR EL SONALL!
33 volta: 2pb + 1 disminució, repetir (18 punts)
34 volta: 1pb + 1 disminució, repetir (12 punts)
35 volta: disminucions (6 punts) REMATAR!
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Potes

(x3) EN VERMELL

1 volta: llaç lliscant + 4pb (4 punts)
2 volta: 1pb + 1 augment, repetir (6 punts)
3 volta: 2pb + 1 augment, repetir (8 punts)
4 volta: 3 pb + 1 augment, repetir (10 punts)
5 volta: 4pb + 1 augment, repetir (12 punts)
6 volta: 5pb + 1 augment, repetir (14 punts)
7 volta: un punt en cada punt, punt x punt (14 punts)
8 volta: 6pb + 1 augment, repetir (16 punts)
9 volta: punt x punt (16 punts)

10 volta: 7pb + 1 augment, repetir (18 punts)
11 volta: punt x punt (18 punts)
12 volta: 8pb + 1 augment, repetir (20 punts)
13 volta: punt x punt, REMATAR I DEIXAR PROU FIL PER COSSIR-LES!
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Decoració
Finestra
Rodona blanca
1 volta: llaç lliscant + 6pb (6 punts)
2 volta: augments en tots els punts (12 punts) REMATAR I DEIXAR FIL PER COSIR
Rodona blau fosc
1 volta: llaç lliscant + 6pb (6 punts) REMATAR I DEIXAR FIL PER COSIR

Cadeneta del centre del coet: 34 punts de cadeneta. (en blanc i blau fosc)
Antena Blanca
1 volta: 6 punts de cadeneta i tornem per sobre amb 5pb. REMATEM I DEIXEM FIL PER COSSIR.
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Muntatge
Finestra
Cus la rodona blava al mig de la rodona blanca, fes ‘ho abans
de muntar la rodona blanca sobre el coet. Quan ja les tinguis
unides, cus la rodona blanca a partir, menys o menys, de la
cinquena volta de color blau del coet, comptant des de la
punxa vermella! Tingues vista de cosir la finestra a l'altre

banda d'on es veu el canvi de color de la punxa vermella
amb el cos blau!
Línies decoratives
Per a aquesta decoració tens dos opcions, la complicada i la menys complicada.
Versió complicada: fes la cadeneta sobre el mateix coet, mira’t les fotos per veure com!

Versió menys complicada: cosint les cadenetes que ja has fet, a mi em queda una mica més
cutrot, no en sé gaire de cosir i apreto massa, però també li dona més volum a la decoració. tu
mateixa.
Una de les línies va just per sota de la punxa vermella del coet, i les altre dues van cosides
sobre les línies 13 i 14, mes o menys.
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Potes vermelles
Les potes les farcim una mica, no gaire, no les posis a rebentar. L’objectiu es cosir-les en pla,
formant un triangle, com un “nacho” mexicà, i si les farceixes massa quedaran més rodones
que triangulars.
Quan tens els triangles tancats, fas córrer
el fil fins a la punta i les cuses al cos, per
sota de les cadenetes de colors, i de tal
manera que quedi com un trípode.
Si ho has fet bé, les potes haurien de
quedar una mica sortint per sota del cul
del coet.

Antena blanca
La idea es que quedi “cilíndrica” així que has de cosir-la a lo llarg, plegant-la sobre ella mateixa,
els punts nous sobre la cadeneta inicial. Quan ja tinguis el xurret només cal que la cusis a la
punta del coet.

I Ja està, ja tens el teu coet! Felicitats! Espero que ho gaudeixis i si tens algun dubte envia’m un
correu a elpinxolivadiralganxo@gmail.com, es gratis!

