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Barrets de ganxet per a aquest
estiu!
Arriba la calor i cal protegir-nos de les insolacions. La solució més efectiva són els barrets, i si a
més a més us els feu vosaltres, la satisfacció serà gegant! Us porto un recull d'imatges
inspiradores i alguns patrons de ganxet perquè sigueu els més eixerits de la platja.
(http://www.pinterest.com/pin/304344887291694644/)
Pinterest.
Quant al material, podeu fer servir cotó, però el més encertat és fer-los amb ràfia o alguna altra fibra
semblant, quedaran més bonics i seran més frescos.
(http://www.pipii.co.uk/natural-raffia-in-assorted-colours.html)
Ràfia
de colors. Foto: pippi.com.uk http://www.pipii.co.uk/natural-raffia-in-assorted-colours.html)
(
.
A més, podeu combinar colors o afegir-hi complements per acabar de personalitzar-los.
Pamela de ràfia amb boletes de collaret. Foto: refinery 29 http://www.refinery29.com/stylish-beach-hats#slide(
4) .

Els barrets no són una peça exclusivament femenina; si us aficioneu a fer-ne, podreu assortir-ne
tota la família, hi ha models per a tothom:
Per a la bebè:

Minipamela de cotó de Stephanie's baby boutique https://www.etsy.com/listing/181787812/crochet-newborn(
baby-girl-spring-sunhat) .

Per al nen:

Barret fedora de ganxet. Podeu trobar el patró aquí.http://www.ravelry.com/patterns/library/kids-fedora)
(
Foto: Pierrot Yarns.

Per a la nena

Podeu comprar el patró aquí http://www.craftsy.com/pattern/crocheting/accessory/daisy-stitch-straw(
hat/23702?ext=pin-share) (talles des de nen fins a adult). Foto: Sunset crochet.

Per al papa:

El patró d'aquest fedora el podeu trobar aquíhttp://www.ravelry.com/patterns/library/novi-hat)
(
. Foto:
Lthingies.

Per a la mama:
Podeu adquirir el patró aquí. Foto: raviRaffia.

I per completar el vostre estilisme estiuenc, teixiu-vos una bossa. Mireu quina idea més bonica:
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Foto: Maize Hutton (http://maizehutton.blogspot.com.es/2013/07/crocheting-with-raffia-messenger-bag.html)
.

Un cop tens enllestit el cabàs, broda un motiu amb punt de creu.
Si teniu ganes de més inspiració, feu un cop d'ull al taulell de Pinterest Barrets.
(http://www.pinterest.com/agullesdeganxo/barrets/) I si us animeu a fer-ne algun, envieu-me la
foto a margaridaparedesolle@gmail.com (mailto:margaridaparedesolle@gmail.com) , estaré
encantada de compartir-la a la carpeta Lectors de l'Agulles de Ganxo
(http://www.pinterest.com/agullesdeganxo/lectors-de-lagulles-de-ganxo/) .
Bon estiu a tothom!

https://www.naciodigital.cat/reus/noticia/6515/barrets/ganxet/aquest/estiu
Pàgina 2 de 2

