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NECESSITES...
MATERIALS
Llana (50 g/125 m)

Cotó (50 g/ 155 m)

Fil per brodar

Feltre 

Ulls de seguretat
2 mm

2 botons (5 mm)
Blanc

Filferro

Floca

EINES
GANXET
3 mm per a la llana
2,5 mm per al cotó

ALICATES

AGULLES
Especials per a llana i per brodar

COM HEM DE LLEGIR LES 
INSTRUCCIONS?
o: punt de cadeneta
x: punt baix
v: augment
^: disminució
(): repeteix les instruccions que hi ha 
dins. Un número davant dels parèntesis 
indica les vegades que s’han de repetir 
les indicacions.
{}: Nombre de punts al �nal d’una 
volta/�la
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I ARA...
COMENÇA LA PART 

DIVERTIDA!!!
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PATRÓ
CAP
Amb cotó groc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v) {12}
3._ (x,v) {18}
4-12._ 18x {18}
13._ 3(2x,v), 9x {21}
14-16._ 21x {21}
17._ 3(3x, v), 3(2x,v) {27}
18._ 3(4x,v), 12x {30}
19._ 30x

COS
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v)   {12}
3._ (1x,v)  {18}
4._ (2x,v)  {24}
5._ (3x, v)  {30}
6._ (4x, v) {36}

7._ (5x,v) {42}
8._ (6x,v) {48}
9._ 24x,  3(7x, v) {51}
10-19._ 51x {51}
20._  3(6x,^),  27x {48}
21._ 3(5x,^), 27x {45}
22._ 3(4x, ^), 27x {42}
23._ 3(3x,^), 3(7x,^) {36}
24-25._ 36x {36}
26._ 12x, 3(6x,^) {33}
27._ 33x {33}
28._  3(3x,^), 18x  {30}
29-34._ 30x {30}
35._ Canviem el color a blau claret. 
Fem 30x i enlloc de continuar treba-
llant en espiral fem una cadeneta a 
l’aire (o), girem i continuem fem 
punts per on hem vingut, de manera 
que ens quedarà el coll de la camisa 
obert. A partir d’aquí treballarem en 
�les
36. (4x, v), {36}
37-39._ 36x

BRAÇOS
Fem dues peces
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Fem un anell màgic de 6 punts {6}
2- 9._ 6x {6}
Canviem a cotó de color groc
10-15._ 6x {6}
16._ 6v {12}
17._ 12x {12}
18._ 4x, 1o,  (unir amb el punt número 9 
de la volta), 3x {9}
19._ 9x {9}
20._ ^ 2x, ^ 3x {7}
21._ 7x {7}
22._ 3^ 
Tallem el �l, farcim aquesta part de la 
mà  i el braç amb la �oca i empalmem 
el �l de cotó a la �la número 18 (on 
se’ns havia quedat un forat)
18._ 6x  {6}
19-20._ 6x  {6}
Tanquem

MÀNIGUES DE LA CAMISA
Fem dues peces
Amb llana de color blau suau
Treballem en espiral
1._ 8o unim fent un cercle {7}
2-3._ 7x  {7}

BUTXACA
Amb llana de color blau claret
Treballem en �les
1._ 2o {2}
2._ v, o {2}
3._  v,v o {4}
4._ v, x, v, o {5}
5-7._ 5x {5}

CAMES
Fem dues peces
Amb llana de color marró suau
Treballem en �les
1._  17o unim fent un cercle {16}
2- 8._ 16x {16}
Canviem a color marró fosc
9-11._ 16x {16}

BOTES
Fem dues peces
Amb llana de color marró fosc
Treballem en espiral
1.  5 o {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}
6-8._ 24x {24}
Canviem a llana de color blanc
9._ 24x {24}

SOLA DE LES SABATES 
Fem dues peces
Llana de color blanc
Treballem en espiral
1._  5 o  {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}

Un cop ja tenim totes les peces, les unim cosint-les amb una agulla de 
llana. Brodem tots els detalls i cosim el botons. Serveix-te de les fotogra-

�es com a model. Si et costa brodar les línies rectes, pots utilitzar un 
retolador a l’aigua que desapareixerà fàcilment.

ULLERES
Emboliquem un �lferro en un bolígraf fent dues voltes tal i com es veu al 
dibuix. Després dobleguem les patilles i ho emboliquem tot ben fort amb 
llana negra. Retallem la part de �lferro sobrant deixant mig centímetre per 
poder clavar les ulleres al cap del Rafel (amb compte eh?). Fem unes punta-
des perquè no caiguin.

PATILLES
Retallem una peça de feltre tal com es veu en el dibuix. Cosim les patilles al 

cap un cop ja has col·locat les ulleres. D’aquesta manera ocultarem el 
�lferro.
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CAP
Amb cotó groc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v) {12}
3._ (x,v) {18}
4-12._ 18x {18}
13._ 3(2x,v), 9x {21}
14-16._ 21x {21}
17._ 3(3x, v), 3(2x,v) {27}
18._ 3(4x,v), 12x {30}
19._ 30x

COS
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v)   {12}
3._ (1x,v)  {18}
4._ (2x,v)  {24}
5._ (3x, v)  {30}
6._ (4x, v) {36}

7._ (5x,v) {42}
8._ (6x,v) {48}
9._ 24x,  3(7x, v) {51}
10-19._ 51x {51}
20._  3(6x,^),  27x {48}
21._ 3(5x,^), 27x {45}
22._ 3(4x, ^), 27x {42}
23._ 3(3x,^), 3(7x,^) {36}
24-25._ 36x {36}
26._ 12x, 3(6x,^) {33}
27._ 33x {33}
28._  3(3x,^), 18x  {30}
29-34._ 30x {30}
35._ Canviem el color a blau claret. 
Fem 30x i enlloc de continuar treba-
llant en espiral fem una cadeneta a 
l’aire (o), girem i continuem fem 
punts per on hem vingut, de manera 
que ens quedarà el coll de la camisa 
obert. A partir d’aquí treballarem en 
�les
36. (4x, v), {36}
37-39._ 36x

BRAÇOS
Fem dues peces
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Fem un anell màgic de 6 punts {6}
2- 9._ 6x {6}
Canviem a cotó de color groc
10-15._ 6x {6}
16._ 6v {12}
17._ 12x {12}
18._ 4x, 1o,  (unir amb el punt número 9 
de la volta), 3x {9}
19._ 9x {9}
20._ ^ 2x, ^ 3x {7}
21._ 7x {7}
22._ 3^ 
Tallem el �l, farcim aquesta part de la 
mà  i el braç amb la �oca i empalmem 
el �l de cotó a la �la número 18 (on 
se’ns havia quedat un forat)
18._ 6x  {6}
19-20._ 6x  {6}
Tanquem

MÀNIGUES DE LA CAMISA
Fem dues peces
Amb llana de color blau suau
Treballem en espiral
1._ 8o unim fent un cercle {7}
2-3._ 7x  {7}

BUTXACA
Amb llana de color blau claret
Treballem en �les
1._ 2o {2}
2._ v, o {2}
3._  v,v o {4}
4._ v, x, v, o {5}
5-7._ 5x {5}

CAMES
Fem dues peces
Amb llana de color marró suau
Treballem en �les
1._  17o unim fent un cercle {16}
2- 8._ 16x {16}
Canviem a color marró fosc
9-11._ 16x {16}

BOTES
Fem dues peces
Amb llana de color marró fosc
Treballem en espiral
1.  5 o {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}
6-8._ 24x {24}
Canviem a llana de color blanc
9._ 24x {24}

SOLA DE LES SABATES 
Fem dues peces
Llana de color blanc
Treballem en espiral
1._  5 o  {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}

Un cop ja tenim totes les peces, les unim cosint-les amb una agulla de 
llana. Brodem tots els detalls i cosim el botons. Serveix-te de les fotogra-

�es com a model. Si et costa brodar les línies rectes, pots utilitzar un 
retolador a l’aigua que desapareixerà fàcilment.

ULLERES
Emboliquem un �lferro en un bolígraf fent dues voltes tal i com es veu al 
dibuix. Després dobleguem les patilles i ho emboliquem tot ben fort amb 
llana negra. Retallem la part de �lferro sobrant deixant mig centímetre per 
poder clavar les ulleres al cap del Rafel (amb compte eh?). Fem unes punta-
des perquè no caiguin.

PATILLES
Retallem una peça de feltre tal com es veu en el dibuix. Cosim les patilles al 

cap un cop ja has col·locat les ulleres. D’aquesta manera ocultarem el 
�lferro.
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CAP
Amb cotó groc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v) {12}
3._ (x,v) {18}
4-12._ 18x {18}
13._ 3(2x,v), 9x {21}
14-16._ 21x {21}
17._ 3(3x, v), 3(2x,v) {27}
18._ 3(4x,v), 12x {30}
19._ 30x

COS
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v)   {12}
3._ (1x,v)  {18}
4._ (2x,v)  {24}
5._ (3x, v)  {30}
6._ (4x, v) {36}

7._ (5x,v) {42}
8._ (6x,v) {48}
9._ 24x,  3(7x, v) {51}
10-19._ 51x {51}
20._  3(6x,^),  27x {48}
21._ 3(5x,^), 27x {45}
22._ 3(4x, ^), 27x {42}
23._ 3(3x,^), 3(7x,^) {36}
24-25._ 36x {36}
26._ 12x, 3(6x,^) {33}
27._ 33x {33}
28._  3(3x,^), 18x  {30}
29-34._ 30x {30}
35._ Canviem el color a blau claret. 
Fem 30x i enlloc de continuar treba-
llant en espiral fem una cadeneta a 
l’aire (o), girem i continuem fem 
punts per on hem vingut, de manera 
que ens quedarà el coll de la camisa 
obert. A partir d’aquí treballarem en 
�les
36. (4x, v), {36}
37-39._ 36x

BRAÇOS
Fem dues peces
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Fem un anell màgic de 6 punts {6}
2- 9._ 6x {6}
Canviem a cotó de color groc
10-15._ 6x {6}
16._ 6v {12}
17._ 12x {12}
18._ 4x, 1o,  (unir amb el punt número 9 
de la volta), 3x {9}
19._ 9x {9}
20._ ^ 2x, ^ 3x {7}
21._ 7x {7}
22._ 3^ 
Tallem el �l, farcim aquesta part de la 
mà  i el braç amb la �oca i empalmem 
el �l de cotó a la �la número 18 (on 
se’ns havia quedat un forat)
18._ 6x  {6}
19-20._ 6x  {6}
Tanquem

MÀNIGUES DE LA CAMISA
Fem dues peces
Amb llana de color blau suau
Treballem en espiral
1._ 8o unim fent un cercle {7}
2-3._ 7x  {7}

BUTXACA
Amb llana de color blau claret
Treballem en �les
1._ 2o {2}
2._ v, o {2}
3._  v,v o {4}
4._ v, x, v, o {5}
5-7._ 5x {5}

CAMES
Fem dues peces
Amb llana de color marró suau
Treballem en �les
1._  17o unim fent un cercle {16}
2- 8._ 16x {16}
Canviem a color marró fosc
9-11._ 16x {16}

BOTES
Fem dues peces
Amb llana de color marró fosc
Treballem en espiral
1.  5 o {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}
6-8._ 24x {24}
Canviem a llana de color blanc
9._ 24x {24}

SOLA DE LES SABATES 
Fem dues peces
Llana de color blanc
Treballem en espiral
1._  5 o  {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}

Un cop ja tenim totes les peces, les unim cosint-les amb una agulla de 
llana. Brodem tots els detalls i cosim el botons. Serveix-te de les fotogra-

�es com a model. Si et costa brodar les línies rectes, pots utilitzar un 
retolador a l’aigua que desapareixerà fàcilment.

ULLERES
Emboliquem un �lferro en un bolígraf fent dues voltes tal i com es veu al 
dibuix. Després dobleguem les patilles i ho emboliquem tot ben fort amb 
llana negra. Retallem la part de �lferro sobrant deixant mig centímetre per 
poder clavar les ulleres al cap del Rafel (amb compte eh?). Fem unes punta-
des perquè no caiguin.

PATILLES
Retallem una peça de feltre tal com es veu en el dibuix. Cosim les patilles al 

cap un cop ja has col·locat les ulleres. D’aquesta manera ocultarem el 
�lferro.
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CAP
Amb cotó groc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v) {12}
3._ (x,v) {18}
4-12._ 18x {18}
13._ 3(2x,v), 9x {21}
14-16._ 21x {21}
17._ 3(3x, v), 3(2x,v) {27}
18._ 3(4x,v), 12x {30}
19._ 30x

COS
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Anell màgic de 6 punts
2._ (v)   {12}
3._ (1x,v)  {18}
4._ (2x,v)  {24}
5._ (3x, v)  {30}
6._ (4x, v) {36}

7._ (5x,v) {42}
8._ (6x,v) {48}
9._ 24x,  3(7x, v) {51}
10-19._ 51x {51}
20._  3(6x,^),  27x {48}
21._ 3(5x,^), 27x {45}
22._ 3(4x, ^), 27x {42}
23._ 3(3x,^), 3(7x,^) {36}
24-25._ 36x {36}
26._ 12x, 3(6x,^) {33}
27._ 33x {33}
28._  3(3x,^), 18x  {30}
29-34._ 30x {30}
35._ Canviem el color a blau claret. 
Fem 30x i enlloc de continuar treba-
llant en espiral fem una cadeneta a 
l’aire (o), girem i continuem fem 
punts per on hem vingut, de manera 
que ens quedarà el coll de la camisa 
obert. A partir d’aquí treballarem en 
�les
36. (4x, v), {36}
37-39._ 36x

BRAÇOS
Fem dues peces
Amb llana de color blau fosc
Treballem en espiral
1._ Fem un anell màgic de 6 punts {6}
2- 9._ 6x {6}
Canviem a cotó de color groc
10-15._ 6x {6}
16._ 6v {12}
17._ 12x {12}
18._ 4x, 1o,  (unir amb el punt número 9 
de la volta), 3x {9}
19._ 9x {9}
20._ ^ 2x, ^ 3x {7}
21._ 7x {7}
22._ 3^ 
Tallem el �l, farcim aquesta part de la 
mà  i el braç amb la �oca i empalmem 
el �l de cotó a la �la número 18 (on 
se’ns havia quedat un forat)
18._ 6x  {6}
19-20._ 6x  {6}
Tanquem

MÀNIGUES DE LA CAMISA
Fem dues peces
Amb llana de color blau suau
Treballem en espiral
1._ 8o unim fent un cercle {7}
2-3._ 7x  {7}

BUTXACA
Amb llana de color blau claret
Treballem en �les
1._ 2o {2}
2._ v, o {2}
3._  v,v o {4}
4._ v, x, v, o {5}
5-7._ 5x {5}

CAMES
Fem dues peces
Amb llana de color marró suau
Treballem en �les
1._  17o unim fent un cercle {16}
2- 8._ 16x {16}
Canviem a color marró fosc
9-11._ 16x {16}

BOTES
Fem dues peces
Amb llana de color marró fosc
Treballem en espiral
1.  5 o {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}
6-8._ 24x {24}
Canviem a llana de color blanc
9._ 24x {24}

SOLA DE LES SABATES 
Fem dues peces
Llana de color blanc
Treballem en espiral
1._  5 o  {5}
2._ 3x, v, 3x , v {10}
3._ v, 3x, 2v, 3x,v {14}
4._ x, v, 3x, v, 2x, v, 3x, v, x {18}
5._ 2x, v, 3x, v, x, v, x, v, 3x, v, 2x, v {24}

Un cop ja tenim totes les peces, les unim cosint-les amb una agulla de 
llana. Brodem tots els detalls i cosim el botons. Serveix-te de les fotogra-

�es com a model. Si et costa brodar les línies rectes, pots utilitzar un 
retolador a l’aigua que desapareixerà fàcilment.

ULLERES
Emboliquem un �lferro en un bolígraf fent dues voltes tal i com es veu al 
dibuix. Després dobleguem les patilles i ho emboliquem tot ben fort amb 
llana negra. Retallem la part de �lferro sobrant deixant mig centímetre per 
poder clavar les ulleres al cap del Rafel (amb compte eh?). Fem unes punta-
des perquè no caiguin.

PATILLES
Retallem una peça de feltre tal com es veu en el dibuix. Cosim les patilles al 

cap un cop ja has col·locat les ulleres. D’aquesta manera ocultarem el 
�lferro.
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