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El brodat amb punt de creu, de
moda
Seguim amb el brodat, i com us deia en l'article anterior
(http://www.naciodigital.cat/delcamp/reusdiari/noticia/1170/brodat/torna/amb/forca) el punt de
creu és el brodat més senzill de tots: simplement heu de cosir sobre un canemàs o una tela amb
retícula que serveixi de pauta per al brodat i anar fent puntades en forma de creu. Ben bé és
com dibuixar amb píxels!
Fa temps vaig fer-me una samarreta (http://agullesdecap.blogspot.com.es/2013/04/pin-i-fet.html)
inspirada en aquesta:

Via bodenusa.com (http://www.bodenusa.com/en-US/Girls-8-16yrs-Tops-T-shirts/Long-SleevedTops/91119/Girls-8-16yrs-Embroidered-Sweatshirt.html )

Quan me la poso molta gent em pregunta com me l'he fet; així que he decidit fer-ne una versió per
a la meva filla i de pas explicar-vos-en el procés.

Necessitareu:
- Una dessuadora llisa (si no té cremallera crec que quedarà molt millor, jo no en vaig trobar cap
altra).
- Un canemàs que es pugui desfilar (també n'hi ha de solubles amb aigua; a la merceria us
aconsellaran sobre quin és el més adient per al vostre projecte).
- Agulles de cap.
- El patró del brodat. Aquest me l'he inventat a partir de la idea original, però en podeu trobar més
al Pinterest d'Agulles de ganxo, a la carpeta «Tatxadu»
(http://pinterest.com/agullesdeganxo/tatxadu/) .
- Fils de colors muliné o perlé són el més aconsellables ?de tota manera, tot dependrà de la mida
dels forats del canemàs (pregunteu-ho a la merceria)?, agulla de punt de creu, tisores i pinces.
Primer embasteu el canemàs allà on voleu fer l'aplicació.

https://www.naciodigital.cat/reus/noticia/1341/brodat-amb-punt-creu-moda
Pagina 1 de 3

Un cop fixat, comenceu a brodar el vostre projecte.

Recordeu que per fer un punt de creu ben polit més val que totes les diagonals segueixin el
mateix sentit, per exemple: les del damunt sempre cap a la dreta i les de sota sempre cap a
l'esquerra.
Com que el meu disseny era massa petit, en lloc d'utilitzar quatre punts del canemàs per fer cada
punt de creu, en feia servir nou, d'aquesta manera ampliava el doble la mida del patró.

Un cop brodat tot el disseny, podeu tallar el canemàs sobrant del voltant.

Amb unes pinces, aneu estirant amb molt de compte el canemàs fil per fil.

És la part més addictiva, us ho asseguro!

I aquí teniu el resultat final.

Una amiga m'ha fet arribar una publicació del Centre de Normalització Lingüïstica de Reus
(http://www.cpnl.cat/) : «Cinc cèntims de llengua sobre merceria
(http://www.cpnl.cat/pub/cnlreus/CCL/Cinc_c%C3%A8ntims_de_llengua_84_maig_2013.pdf) ».
A partir de la seva recomanació vam estar parlant que seria ben xalat recopilar el vocabulari més
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específic i entranyable relacionat amb la merceria, ja sabeu: tatxadu, pilanet, punt pla? Ens
ajudeu?
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