Patrons originals de Pebie Crochet

Joanet, el Drac

Patró gratuït d’ús personal.
Patró original realitzar per Helena Pérez (Pebie Crochet), en abril de 2014. No reclami aquest patró com
propi. Si vol compartir-lo, faci-ho mitjançant un vincle a aquesta publicació. Si us plau, abstingui’s de copiar-lo
a la seva pàgina web. Pot emmagatzemar una còpia d’aquest patró per al seu us personal, però no el vengui
o distribuïssin, ni els productes fets amb aquest patró.

Materials:
 Fil de cotó número 3, colors verd pistatxo, rosa fúcsia i negre.
Jo he utilitzat Petra núm. 3 de DMC. El cabdell és de gr. I conté m. És un fil de 3 bris, i
el fabricant indica usar agulles de ganxet de 2,5 mm. Jo he usat agulla de 1,9 mm.
Codis: 5907 (verd), 53805 (rosa) i 5310 (negre).
 Bris de fil blanc ( per a brodar els ullals).
 Agulla de ganxet de 1,9 mm.
 Feltre.


Color groc ocre (panxa).



Color morat o marró (boca).

 Agulla llanera.
 Pegament per a tèxtil.
 Farcit de fibra siliconitzada.
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Abreviaturas
Aug: augment.

Pr: punt ras.

Cad: cadeneta.

Pt: punt .

Dism: disminució.

Seg: següent.

Pb: punt baix.

V: volta.

Pma: punt mitg alt.

Llegenda de diagrames:

Cos:
Verd pistatxo; Treballar en espiral. Es comença a treballar sobre una cadena.
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7 cad.
V1: Començant per la segona cad des de l’agulla, 1 pb en cadascuna de les 5 cad seg. , 3 pb
en la seg cad. Girar i treballar per la part de darrere d ela cadena: 1 pb en cadascuna de les
4 seg cad, 2 pb en la seg cad. (14 pts)
V2: 1 aug, 4 pb , 3 aug, 4 pb, 2 aug. (20 pts).
V3: 1 pb, 1 aug, 4 pb, [1 pb, 1 aug] x 3, 4 pb, [1 pb, 1 aug] x 2. (26 pts).
V4: 2 pb, 1 aug, 4 pb, [2 pb, 1 aug] x 3, 4 pb, [2 pb, 1 aug] x 2. (32 pts)
V5: Treballar sols sobre el bri posterior. Pb sobre pb. (32 pts)
V6-8: Pb sobre pb. (32 pts)
V9: [14 pb, 1 dism] x 2. (30 pts)
V10 - 11: Pb sobre pb. (30 pts)
V12: [13 pb, 1 dism] x 2. (28 pts)
V13: Pb sobre pb. (28 pts)
Rematar i deixar un bri llarg per a cosir. Omplir.

Cap:
Verd pistatxo; Treballar en espiral. Es comença a treballar sobre una cadena.
Nota: les tres primeres voltes són idèntiques a les del cos.
7 cad.
V1: Començant per la segona cad des de l’agulla, 1 pb en cadascuna de les 5 cad seg. , 3 pb
en la seg cad. Girar i treballar per la part de darrere d ela cadena: 1 pb en cadascuna de les
4 seg cad, 2 pb en la seg cad. (14 pts)
V2: 1 aug, 4 pb , 3 aug, 4 pb, 2 aug. (20 pts).
V3: 1 pb, 1 aug, 4 pb, [1 pb, 1 aug] x 3, 4 pb, [1 pb, 1 aug] x 2. (26 pts).
V4: [12 pb, 1 aug] x 2. (28 pts)
V5: [3 pb, 1 aug] x 7. (35 pts)
V6: [4 pb, 1 aug] x 7. (42 pts)
V7-11: Pb sobre pb. (42 pts)
V12: [4 pb, 1 dism] x 7. (35 pts)
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V13: [3 pb, 1 dism] x 7. (28 pts)
V14: [2 pb, 1 dism] x 7. (21 pts)
Rematar. Omplir.

Cua:
Verd pistatxo. Treballar en espiral
V1: 4 pb en un anell màgic.
V2: 1 aug, 3 pb. (5 pts)
V3: 1 aug, 4 pb. (6 pts)
V4: 1 aug, 5 pb. (7 pts)
V5: 3 aug, 2 dism. (8 pts)
V6: 1 pb, 3 aug, 2 dism. (9 pts)
V7: 2 pb, 3 aug, 2 dism. (10 pts)
V8: 2 pb, 1 dism, 3 pb, 3 aug. (12 pts)
V9: 3 pb, 1 dism, 1pb, 2 aug, 1 pb, 1 aug, 1 pb, 1 aug. (15 pts)
V10: 5 pma, 3 pb, 1 aug, 3 pb, 1 aug, 2pb (17)
V11: 6 pma, 2 pb, 1 aug, 6 pb, 1 aug, 1 pb. (19)
V12: 7 pma, 3 pb, 1 aug, 5 pb, 1 aug 2 pb. (21)
Rematar i deixar un bri llarg per a cosir. Omplir lleugerament.

Cames (x2)
Verd pistatxo. Treballar en espiral
V1: 4 pb en un anell màgic.
V2: 2 aug, 2 pb. (6 pts)
V3: Pb sobre pb. (6 pts)
V4: [1 pb, 1 aug] x 3. (9 pts)
V5: [2 pb, 1 aug] x 3. (12 pts)
Rematar i deixar un bri llarg per a cosir. Omplir lleugerament.
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Brazos (x 2)
Verd pistatxo. Treballar en espiral
V1: 4 pb en un anell màgic.
V2: 2 aug, 2 pb. (6 pts)
V3-4: Pb sobre pb. (6 pts)
Rematar i deixar un bri llarg per a cosir.

Cresta del cos:
Rosa fucsia.
30 cad.

V1: Començant per la segona cad des de l’agulla, realitzar [4 pma junts, 1 pr, saltar un pt] x
3. 4 pma junts. 3 pr. [saltar un pt, 3 pb junts, 1 pr]x3. [1 pr. 1 pr 2 cad i 1 pr al mateix pt. ]
x3. 1 pr.
Tallar el fil deixant un bri llarg per a cosir

Pics del cap:
Rosa fúcsia. Treballar en espiral.
 Pic gran:
V1: 3 pb en un anell màgic.
V2: 3 aug. (6 pts)
V3: [1pb, 1aug]x3 .(9 pts)
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Rematar i deixar un bri llarg per a cosir.
 Pic petit:
V1: 3 pb en un anell màgic.
V2: 3 aug. (6 pts)
Rematar i deixar un bri llarg per a cosir.

Muntatge:
1. Cosir el cap al cos. Atenció: l’obertura final del cos és molt més gran que la del cap.
Açò és així per a facilitar que el cap surti cap a fora per la part de davant, i s’alineï
amb l’espatlla per la part de darrere. S’han d’acoblar de la següent manera: a la
part frontal del ninot, l’última volta del cap es cosirà com l’última volta del cos. A la
part de darrere del ninot l’última volta del cos es cosirà amb la volta 13 del cap
(aprox.). Observa les il·lustracions per a una millor comprensió. El cap quedarà
lleugerament inclinat cap a dalt.

2. Cosir la cua: La part de baix de la cua es cosirà a la volta 5 del cos.
3.

Cosir la cresta del cos. La part de les 4 ones grans ha de quedat en la seva totalitat
al cap, la resta, al llarg de l’espatlla i la cua.

4. Cosir els pics del cap. Situar-los als límits de la tercera volta (veure imatge dalt).
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5. Cosir les cames.
6. Panxa: retallat una peça de feltre ocre amb la següent forma i mesures (les
mesures depenen de la mida final del teu ninot, el més probable és que l’hagis
d’ajustar) La peça ha d’anar des de la vora del cap fins la vora 5.

7. Brodar amb el fil negre i l’agulla llanera les línies i el melic com en la imatge. No
oblidis la vora.
8. Cosir els braços.
9. Boca: retallar una peça de feltre morat amb la següent forma. Les mides son
aproximades. El més probable és que hagis d’ajustar-lo a la mida del teu ninot.

10. Pegar la boca amb cola de tèxtil, entre les voltes 8 i 12 del cap. Després brodar els
ullals amb fil blanc. Finalment pegar amb cola un fil negre al voltant de la boca.
11. Brodar els ulls en negre (sobre les voltes 4 i 5 del cap) i unes galtes roses.

Per a resoldre dubtes pots consulta el meu blog, la meva pàgina de facebook, o escriure’m
a pebie.crochet@gmail.com.
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