El Pinxo li va dir al Ganxo

Agapito
Nivell de dificultat: Facilot de ganxet, muntatge
més elaborat
Abans de començar!!
Aquest ocell està fet amb un ganxet del nº3 i fils
acrílics de la marca “Bahia” (jo els compro als
xinos), però també he realitzat aquest patró amb
un ganxet del nº5 i llanes més dobles, la única
diferència és que queda més gros.
Per realitzar aquest patró només has 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 nº3 i un marcador
Fils de color blanc, blau cel, blau fosc, turquesa, verd i negre, tot i que ets ben lliure de fer les
teves pròpies combinacions de colors.
Floca o buata per farcir-lo, un sonall (si es que també vols que faci soroll)
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
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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!

Cos de l’ocell
Comencem amb el color blanc
1 volta : llaç lliscant + 6 pb (6 punts)
2 volta: augments en cadascun dels punts (12 punts)
3 volta:1pb + 1 augment, repetir la seqüència al llarg de
tota la volta (18 punts)
4 volta: 2pb + 1 augment, repetir (24 punts)
5 volta: un punt en cada punt, punt x punt (24 punts)
6 volta: 2pb + 1 augment + 3pb + 1 augment + 3pb + 1 augment, la resta punt x punt (30 punts)
7 volta: punt x punt (30 punts)
8 volta: 4pb + 1 augment, repetir (36 punts)
9 volta – 10 volta: punt per punt (36 punts)
11 volta: 9 pb + 1 augment (40 punts)

12 volta: punt per punt (40 punts)
Canvi de color a blau cel!
13 volta: punt per punt. (40 punts)
14 volta: 10pb + 1 augment (44 punts)
15 volta: punt per punt (44 punts)
16 volta: 12 pb + 1 augment (48 punts)
Canvi de color a blau fosc!
17 volta: punt per punt (48 punts)
18 volta: 13 pb + 1 augment (52 punts)

19 – 21 volta: punt per punt (52 punts)
22 volta: 12 pb + 1 disminució (48 punts)
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23 volta: 11 pb + 1 dism (44 punts)
24 volta: 10 pb + 1 dism (40 punts)
25 volta: 9 pb + 1 dism (36 punts)

26 volta: 4 pb + 1 dism (27 punts)
27 volta: 3 pb + 1 dism (18 punts) FARCIR I COL·LOCAR EL SONALL!
28 volta: disminucions (9 punts) REMATAR.

Ales

EN TURQUESA

Part 1 (x2)
1 volta: llaç lliscant + 6pb (6 punts)
2 volta: 1 augment en cada punt (12 punts)
3 volta: 1pb + 1 augment, repetir (18 punts)
4 volta: 2 pb + 1 augment, repetir (24 punts)
5 volta: 3 pb + 1 augment, repetir (30 punts)
6 volta: 4 pb + 1 augment, repetir (36 punts)
7 volta: 5 pb + 1 augment , repetir (42 punts)
Rematar i deixar prou fil per cossir-les.

Part 2 (x2)
1 volta: llaç lliscant + 6pb (6 punts)
2 volta: 1 augment en cada punt (12 punts)
3 volta: 1pb + 1 augment, repetir (18 punts)
4 volta: 2 pb + 1 augment, repetir (24 punts)
5 volta: 3 pb + 1 augment, repetir (30 punts)
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Cueta

EN TURQUESA

1 volta: llaç lliscant + 6pb (6 punts)
2 volta: 1pb + 1 augment (9 punts)
3 volta: 2pb + 1 augment (12 punts)
4 volta: punt per punt (12 punts)
5 volta: 3 pb + 1 augment (16 punts)
6 volta: punt per punt (16 punts)

Muntatge
Ales
Per muntar les ales comencem per plegar la PART 1 per la meitat i cosim banda i banda una
mica per sobre de la meitat de la peça.

Desprès cosim la PART 2 a sobre la part cosida de la PART 1, pensa en la direcció de les ales
abans de cosir-les!
Llavors les cuses al cos, a banda i banda. Cus només el cercle de sobre i deixa lliure la banda no
cosida, així podràs obrir-les. Intenta que quedi tot simètric, posa-les primer amb unes agulles,
així les podràs ajustar!
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Cua
Cus la cua en pla, formant un semicercle i desprès la cuses al cos de l’ocell, on aniria el cul
segons la posició de les ales!
*També pots farcir una mica la cua i donar-li una mica més de volum.

Ulls i bec
Per fer el bec, cus una V on hauria d’anar el bec i desprès l’omples passant sempre per la punta
de sota de la V, acabes rematant el triangle per dalt en horitzontal amb un parell de passades
Per als ulls, una mica de fil negre en vertical, fes un parell de passades si el fil no es prou
gruixut.

I ja tens el teu ocellet!!

