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El brodat torna amb força
El brodat torna amb força. Només cal que fer un «tomet» per les botigues Inditex. Fa temps que
els blogs de tendències en van plens, però ara que ha arribat als aparadors dels «pullandbears»,
és tota una evidència.

Pull and Bear
(http://www.pullandbear.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/pullandbeares/es/pullandbear/29
017/2156529/JERSEY%2BPUNTO%2BDE%2BCRUZ%2BFLORES)
Pull and Bear
(http://www.pullandbear.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/pullandbearic/es/pullandbear/29
020/CAMISETAS%2BY%2BTOPS#/2510008/CAMISETA%20BORDADO%20FLOR )
ZARA (http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/es/es/zaraS2013/358085/1188577/CAMISETA+CON+BORDADO+PUNTO+DE+CRUZ )
ZARA (http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/es/es/zaraS2013/358084/1129015/TOP+TIRANTES+CON+APLIQUES )

Comenceu a enfilar les agulles perquè brodar està molt in, i no només en roba.

Si la vostra àvia us en va ensenyar, teniu molt camí fet; ara només us falta pensar on aplicareu la
vostra creació. És qüestió de ser originals, ja sabeu: innovar amb el material, la mida, el suport, el
color, el missatge?
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Foto: Richard Summers (http://www.flickr.com/photos/richardsummers/5563866282) .

Molts dissenyadors gràfics i il·lustradors s'estan apuntant a cursos de brodar
(http://duduadudua.blogspot.com.es/2013/05/cronica-del-taller-de-bordado-para.html) per fer
tipografies reboniques; les germanes australianes Maricor i Maricar
(http://maricormaricar.blogspot.com) són tot un referent:

Foto: Maricor i Maricar (http://maricormaricar.blogspot.com.es/2012/02/land-of-nod.html) .

A casa nostra, tenim a l'Eva de Misako Mimoko
(http://misakomimoko.blogspot.com.es/2011/05/new-workshop-embroidered-tipography-at.html) ,
que fa tallers innovadors i ben xalats. Mireu quina preciositat va brodar en Jaime Vicente
(http://jaimevicente.com/) en un dels seus cursos:

Foto: Jaime Vicente (http://jaimevicente.com/category/manualidades/) .

Que no en sabeu? No patiu, hi ha opcions fàcils que fan el fet com el punt de creu o «tatxadu»
(http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2010/11/tutorial-de-punto-de-cruz-para.html) ?una amiga
em va dir que sa mare l'anomenava així i em va encantar. Segur que n'heu fet algun cop, no us
espanteu, res de pallassets tristos ni cavalls a galop. Mireu quines modernors: una manera
divertida d'animar els retrats de família.

El tutorial el trobareu clicant aquí (http://www.brigitte.de/wohnen/selbermachen/stickrahmen1119105/) .

Uns bols decorats per vosaltres mateixos:

Foto: GuillaumedelVigne.com (http://://www.guillaumedelvigne.com/93212/647681/-all-works-/panier-percindustreal-2005) .

Què me'n dieu, d'això?
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El tutorial, el trobareu clicant aquí (http://honestlywtf.com/diy/diy-embroidered-sunglasses/) :
La típica rosa però aplicada amb pintura a la paret de l'habitació:

Foto: Freshome.com (http://freshome.com/2011/08/17/innovative-decorating-idea-eline-pellinkhofs-wallembroideryvideo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+FreshInspirationForYourHo
me+%28Fresh+Inspiration+for+Your+Home%29) .

Si us animeu a fer-la, ho teniu més fàcil amb aquests vinils adhesius:

Els podeu comprar en aquest enllaç http://laurenmoriarty.bigcartel.com/product/cross-stitches(
stickers-pink) .
La bijuteria de Corina Rietveld (http://www.corinarietveld.nl/) ?

Foto: Corina Rietveld.

?o la portada de Vogue (http://ingejacobsen-inge.blogspot.com.es/2011/04/hand-stitched-voguecover.html ) :

Foto: Ingejacobse.

Evidentment, no podia faltar una guerrilla! Aquesta, la van fer les noies de la Guerrilla del ganxet
(http://www.lepetitpot.com/search/label/Guerrilla) el mes passat a Barcelona:
. Foto: Ameskeria.com (http://www.ameskeria.com/search/label/guerrilla%20del%20ganchillo)
I no era la primera que feien:

Foto: Duduadudua (http://duduadudua.blogspot.com.es/2011/04/experimento-de-bordado-en-la-calle.html) .
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L'empresa DMC, que està molt a l'aguait, ha tret al mercat un lot per personalitzar amb punt de
creu la funda de l'Iphone?

Foto: LaTiendadeDMC.com (http://www.latiendadedmc.com/funda-iphone-para-bordar-rk192-2409.html) .

?i un fil de cotó que brilla a la foscor:

Foto: LaTiendadeDMC.com.

Podeu comprar-lo clicant aquí (http://www.latiendadedmc.com/mouline-efectos-luminosos-317w18.html ) :
Una altra versió de brodat senzilla és el brodat rus o agulla màgica. A l'abril vam tenir per Reus, a
Llanes de colors (http://llanesdecolorsreus.blogspot.com.es/) , una autèntica guru d'aquesta
tècnica: la Laura Ameba (http://craftbycat.blogspot.com.es/) . Amb una història molt interessant
(http://craftbycat.blogspot.com.es/2011_04_01_archive.html) , es dedica a fer cursos pel món i ben
aviat tornarà a fer un taller per aquí. L'agulla màgica es tracta d'un estri que permet fer un brodat
amb relleu simplement punxant l'agulla al bastidor, com si es dibuixés; més fàcil impossible i amb
un resultat espectacular:

Foto: Craftbycat (http://craftbycat.blogspot.com.es/2012_10_01_archive.html ) .

Però qui realment em té el cor robat és el senyor Rosey Grier. Fa poc el vaig descobrir gràcies a l'
Alícia Rosselló de Duduà
http://duduadudua.blogspot.com)
(
.

Foto: Duduadudua (http://duduadudua.blogspot.com.es/2013/02/tapiceria-para-hombres-de-roseygrier.html) .

Un jugador de futbol americà http://www.ecrater.com/p/3982498/rosey-griers-needlepoint-for(
men) que en els seus moments d'oci brodava meravelles i fins i tot publicava llibres! I és que els
homes també poden brodar! I no sabeu com es lliga?

En voleu més? Doncs visiteu el Pinterest d'Agulles de ganxo
(http://pinterest.com/agullesdeganxo/) .

Per cert, si us agraden les manualitats i els productes fets a mà, no us perdeu el primer mercat
d'artesania rebonica de Tarragona, que hi haurà a l'entrada del festival Minipop
(http://minipop.cat/inici) els dies 31 de maig i 1 de juny: la fira Minicrafts
(http://www.minipop.cat/minibloc/2013/03/17/la-fira-minicrafts-arriba-al-minipop/) . Res a veure
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amb els atrapasomnis ni els portaencens de follets! Coses xules fetes per artistes de ben a prop:
Apanona (http://www.apanona.com/) , Le Petit Pot (http://www.lepetitpot.com) , Blog de Coses
(http://blogdecoses.blogspot.com.es) , Hagamús ( http://hagamus.wordpress.com) , Llanes de
Colors (http://llanesdecolorsreus.blogspot.com.es) , Handmade Komitee (http://komitee3.com) ,
Klaudisseny (http://klaudisseny.blogspot.com.es) , La Cocotte (http://www.lacocottecafe.com/es)
, Noona, Bünic http://bunic2012.blogspot.com.es)
(
, Miss Nidos (http://www.missnidos.com/es/) ,
Teoyleo (http://www.teoyleo.com) , 7 de temps (http://www.7detemps.com) , Little Lia
(http://www.littlelia.com) i la Huevera (http://huevera.wordpress.com/) . Porteu dinerons!
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