El Pinxo li va dir al Ganxo

Carbasses de colors!
Nivell de dificultat: FÀCIL!!
Abans de començar!!
El material que necessites per fer aquestes
carbasses són un ganxet del nº3 o del nº4,
un marcador, llana taronja, llana verda i
una agulla per llana, de les que tenen l’ull
gros i no punxen.
Les diferents mides de les carbasses venen
donades per el gruix del fil, el ganxet que
s’utilitza i les dues modalitats de patró que tens a sota.
Per realitzar aquest patró només heu de saber fer: punt de cadeneta, un llaç lliscant (lazo
mágico, anillo mágico), el punt baix (punto bajo, punto simple, medio punto) no confondre
amb el punto raso! El punt alt i el punt triple, però també teniu una versió alternativa sense el
punt triple!
Nomenclatura
Llaç lliscant: també conegut com “lazo mágico”
Pr: punt ras.

Pb: punt baix o “punto simple, medio punto, punto bajo”
Pa: punt alt o “punto doble, doble bareta”
Ptr: Punt triple o “punto triple, triple bareta, es com el Pa, però agafant dos llaçades de fil al
començament.
(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.
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Bola taronja (GRAN)
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)
8-14 volta: punt per punt, fer un punt en cadascun dels punts. (42 punts)
15 volta: 5pb + 1 disminució, repetir (36 punts)
16 volta: 4pb + 1 disminució, repetir (30 punts)
17 volta: 3pb + 1 disminució, repetir (24 punts)
18 volta: 2pb + 1 disminució, repetir (18 punts)
19 volta: 1pb + 1 disminució, repetir (12 punts) FARCIR
20 volta: disminucions, (6pb) i REMATAR fent passar el fil per entre els punts i estirant per
tancar el forat. IMPORTANT! HAS DE DEIXAR UNS 20-25 CM DE FIL PER PODER FER LES CORBES
DE LA CARBASSA!
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Bola Taronja (petita)
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)
6-10 volta: punt per punt, fer un punt en cadascun dels punts. (30 punts)
11 volta: 3pb + 1 disminució, repetir (24 punts)
12 volta: 2pb + 1 disminució, repetir (18 punts)
13 volta: 1pb + 1 disminució, repetir (12 punts) FARCIR
14 volta: disminucions, (6pb) i REMATAR fent passar el fil per entre els punts i estirant per
tancar el forat.

**Truqui!***
Si voleu fer les carbasses més altes, només cal que afegiu voltes a les van punt per punt,
com menys fileres més axaparrades seran les vostres carbasses.
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Fulles verdes
1 volta: llaç lliscant + 6 pb (6 punts)
2 volta: augments en cada punt (12 punts)
3 volta: 1pb + 1 pa, 1 ptr, 1, pa tot en el mateix
punt, repetir la sèrie fins al final.

**versió sense Ptr!**
3 volta: 1pr + [ 1Pb, 1Pa, 1p de cadeneta, 1Pa, 1Pb] tot en el mateix punt i repetir la
seqüència.

Tija verda**
1 volta: 11 punts de cadeneta

2 volta: augments en cadascun dels punts començant des del segon. (20 punts)

** Per fer la tija de la carbassa utilitzem la tècnica del ganxet hiperbòlic. Només amb
“l’excés” de punts (per fer augments en tots els punts de la cadeneta) la tija es caragola sobre
ella mateix. BRUIXERIA!
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Muntatge
LES CORBES DE LA CARBASSA.
Per fer la forma tant característica de les carbasses hi ha dues tècniques, la fàcil i la (una mica
més) difícil.
VERSIÓ FÀCIL
Fas creuar el fil extra que has deixat al rematar els boles taronges per sobre la bola i travesses
el cul i el fas tornar a sortir per dalt. Estires el fil fins que faci aquest “cul”. Seguint el mateix
procediment vas marcant les corbes. Primer fas una creu i desprès divideixes les 4 seccions,
aconseguint 8 seccions.
En la última imatge es veuen els fils per fora, es poden fer d’un altre color i així li dones un
altre aire a la carbassa.
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VERSIÓ (UNA MICA MÉS) DIFÍCIL
El procediment és el mateix que a la versió fàcil però en lloc de fer passar el fil per la superfície
de la bola el que fas es fer-lo passar per entre les puntades del ganxet, quan arribis a l’altre
extrem, travesses la bola fins al començament i estires formant el “cul”, repeteixes el sistema
fins a aconseguir les 8 seccions corbes.
Amb aquest sistema, els fils no es veuen i la carbassa sembla més “natural”, o tot lo natural
que pot semblar una carbassa de ganxet...
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MUNTATGE DE LES FULLES.
Primer enganxa la tija caragolada a les fulles verdes, fas passar el fil a banda i banda del centre
de la base de fulles i fas un parell de nusos.
Per acabar cuses les fulles a la part de dalt de la carbassa.

I ja tens la teva carbassa!

Si per rematar la voleu convertir en una carbassa de
Hallowen, cosiu uns ulls triangulars amb llana negra
a sobre la carbassa, o els retalleu de feltre negre i
els hi enganxeu, i la remateu amb una boca de fil
negre.

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

