El Pinxo li va dir al Ganxo

Trèvol de la bona sort!
El material que necessites per fer aquest trèvol de
quatre fulles amb la seva torreta és:
Ganxets dels números 3 i 4. Llana verda, marró i beig
del número 3, llana per al test del número 4, un
marcardor, una agulla per cosir llana, farciment i un
tros de filferro.
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.

Fulles del trèvol(x4)
ganxet nº3
1 volta: llaç lliscant + 14 pb, i estrenyem el cercle
2 volta: sense tancar la volta donem el tomb a la peça i
tornem per sobre, 1 punt de cadeneta, + 1pb + 1 aug en
pa + 4 pa + [1 pa + 1 cad +1 pa] al mateix punt + 4 pa + 1
aug en pa+ 1 pb i rematar els fils!
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Tija

ganxet nº3

1 volta: 10 punts de cadeneta i 9 pb tornant.
2 volta: girant la peça, fem 1 punt de cadeneta i tornem per sobre, 9 pb.
3 volta: girant la peça, fem 1 punt de cadeneta i tornem per sobre, 9 pb.
Pleguem el rectangle de ganxet a lo llarg i unim els dos extrems fent pb. Recorda deixar prou
fil per cosir-ho tot desprès!

torreta

ganxet nº4

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: punt per punt agafant només el fil de darrere. (24 punts)
6 volta: punt per punt, (24 punts)
7 volta: 3pb + 1 augment, repetir (30 punts)
8 volta - 11 volta: punt per punt, fer un punt en cadascun dels punts. (30 punts)
12 volta: 9pb + 1 augment, repetir (33 punts)
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13 volta: punt per punt, (33 punts)
14 volta – 15 volta: tancar la volta anterior amb un punt ras i pujar dos punts de cadeneta,
punt per punt fent punts alts.(33 punts) Rematar! Són aquests dues últimes voltes les que es
pleguen cap enfora per fer la vora de dalt del test.

** A la foto només es veu una volta de punts alts dalt de tot del test, va ser en el moment del
muntatge que vaig veure que faltava una volta de punts alts i la vaig afegir llavors.

Terra

ganxet nº3

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 volta: punt per punt, fer un punt en cadascun dels punts. (42 punts) Rematar i deixar prou fil
per cosir!
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Muntatge
Primer muntem les quatre fulles, les unim entre elles a través del punt de cadeneta fent punts
baixos i unint la “garlanda” l’última fulla i la primera amb un punt ras i rematem.
Ara unim la tija amb les fulles i fem córrer el fil fins a l’altre extrem de la tija per poder-ho cosir
al terra.
Ara unirem la torreta amb el terra. utilitzant el fil del terra el cosim tot al voltant de la torreta
per la línia que queda entre la última volta de punts baixos i la primera de punts alts, recorda
que desprès aquesta volta es plega i les puntades quedaran tapades. Abans de tancar tota la
peça, l’haurem de farcir i instal·lar la espiral de filferro!

Fem una espiral amb el filferro i deixem una cua de la mateix mida que la tija mes o menys,
fem passar la cua pel mig de la peça del terra, si agafes una mica de farciment aguantarà més.
Tot aquet sistema va molt bé quan les fulles pesen massa i la tija no queda vertical, com m’ha
passat a mi...
Acabem de cosir el terra i rematem.

Ara fem passar el filferro que sobresurt pel mig de la tija, tingueu paciència. Cosim la tija al
terra i fem passar el fil fins a sortir per el cul del test i estirem ensorrant la tija sobre el terra.
ho fem varies vegades i també estirem una mica el cul del test per fer-lo encara més pla i
rematem el fil.
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Ara ja només queda fer-li cara.
Amb un llaç lliscant i 6 pb amb un ganxet del 3 fas un ull. Els cuses a la torreta, hi brodes la
boca amb rosa i uns ulls en negre i ja ho tens!

Un trèvol de quatre fulles
farcit de bona sort!
Espero que t’agradi i si fas aquet patró m’encantarà veure la teva obra!! Per qualsevol dubte, a
les xarxes o al correu elpinxolivadiralganxo@gmail.com! em podràs trobar!

Ganxets amunt i fins aviat!!

