El Pinxo li va dir al Ganxo

Mussols de colors!
Abans de començar!!
Per fer aquest mussol necessites: llanes de colors, un ganxet,
un marcador, una agulla per llana i farciment, i si vols uns ulls
de seguretat.
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”
(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.

Cos
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: punt per punt, fer un punt en cadascun dels punts (30 punts)
7 volta: 3pb + 1 disminució, repetir (24 punts)
8-9-10 volta: punt per punt (24 punts) ( Si vols canviar de color fesho a la volta 9 o 10!)
11 volta: 2pb + 1 disminució, repetir (18 punts)
12 volta: 1pb + 1 disminució, repetir (12 punts) FARCIR I COSIR EN PLA

El Pinxo li va dir al Ganxo
Canvi de color!

Plumeros del cap.
Fent varies llaçades d’una de les llanes de colors i deixant un cap
més llarg, les fem passar per les puntes del cap i despres
enrollem el cap més llarg al voltant de la base. Tallem el que
sobra.

Ales
1 volta: llaç lliscant + 6 pb, tancar la volta i fer 2 punts de
cadeneta (6 punts)
2 volta: augments en pa en cada punt. (12 punts)
3 volta: (CANVIAR DE COLOR) Tancar la volta i fer un punt
de cadeneta. 3pb + 3 augments en pa, punt x punt a la
resta. REMATAR I DEIXAR FIL PER COSIR

Ulls

en blanc (la mida dels ulls pot variar!)

1 volta: llaç lliscant + 6 pb (6 punts)
2 volta: augments en cada punt (12 punts)
3 volta: 1pb + 1 augment, repetir (24 punts) REMATAR I DEIXAR PRU FIL PER COSIR.

