El Pinxo li va dir al Ganxo

Castanya Pilonga!
Nivell de dificultat: Fàcil
Material
Ganxet del nº3, nº4 i un marcador
Fils de color marró fosc, marró clar, verd clar, fil
peludet en tons taronges i verds.
Floca o buata per farcir-lo.
Nomenclatura
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.
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Versió 1 amb ganxet del nº4
Versió 1 amb ganxet del nº3
Versió 2 amb ganxet del nº3
Closca
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Castanya (versió1)
Comencem amb el color marró clar
1 volta : 6 punts de cadeneta, tornant per sobre i a partir del segon punt de cadeneta fem 4pb,
3pb al final per donar el tomb, per l’altre cantó de la cadeneta 3pb, 1 augm al final. (12 punts)
2 volta: 1 aug + 3pb + 3 aug +3pb + 2 aug (18 punts)
3 volta: 1 aug + 4pb + 1 aug +1pb + 1aug + 1pb (REPETIR) (24 punts)
4 volta: un punt en cada punt, punt x punt (24 punts)
Canvi de color a marró fosc
5 volta:, 2pb + 1 aug, per tota la volta (32 punts)
6 – 9 volta: punt x punt (32 punts)
10 volta: 3pb + 1 dism (24 punts)
11 volta: punt x punt (24 punts)
12 volta: 2 pb + 1 dism (18 punts)
13 volta: punt x punt (18 punts)
14 volta: 1pb + 1 dism (9 punts) FARCIR!
15 volta: 1pb + 1 dism (4 punts) REMATAR!
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Castanya (versió 2)
1 volta : 6 punts de cadeneta, tornant per sobre i a partir del segon punt de cadeneta fem 4pb,
3pb al final per donar el tomb, per l’altre cantó de la cadeneta 3pb, 1 augm al final. (12 punts)
2 volta: 1 aug + 3pb + 3 aug +3pb + 2 aug (18 punts)
3 volta: punt x punt (18 punts)
Canvi de color a marró fosc

4 volta: 2pb + 1 aug (24 punts)
5 – 7 volta: punt x punt (24 punts)
8 volta: 3pb + 1 dism (20 punts)
9 volta: punt x punt (20 punts)

10 volta: 2 pb + 1 dism (15 punts)
11 volta: punt x punt (15 punts)
12 volta: 1 pb + a dism (10 punts) FARCIR!
13 volta: disminucions (5 punts) REMATAR!

Closca (X2)
Fet amb dos fils, un de verd clar i l’altre de pelut en tons taronges i verds
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: punt x punt, REMATAR
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Muntatge
Closca
En fer les dues parts de les closques, la part més peluda és la de darrere, no la del dret. Cuses
els dos semicercles fins més o menys la meitat, deixant la part més peluda per fora.

Decoració castanya
Amb el mateix fil marró clar fas una puntada a la punxa de la castanya.
Amb la closca ja cosida, poses un parell de castanyes, de les petites, a dins de la funda, apreta
sense por, i ja tens la teva castanya amb una closca peluda i suau i no de les punxen.
Espero que us agradin, i si teniu qualsevol dubte, envieu un correu electrònic a
elpinxolivadiralganxo@gmail.com

