Cartera amb Fulles de Còmic
Material necessari:
-

Estisores i/o cuter
2 fulles de còmic o de diari o revistes...
55 cm d’aironfix de 45 cm d’amplada
Un clau o quelcom per forardar
Llana o fil gruixut
Rotulador
Regla
2 cm de velcro adhesiu

Temps que dura el taller:
De 3 a 4 hores aproximadament

Observacions:
Donada la dificultat i durada del taller és aconsellable dividir-lo en 3 o 4 etapes
diferents. Taller ideal per fer en campaments.

Com es fa?
Pas 1 – Tallar els rectangles de les fulles del còmic
Una cartera està formada de molts rectangles, en el nostre cas 4, corresponents a la
billetera, el moneder i per les targetes. Les mides de cada rectangle han de ser:
-

Rectangle 1 – Billeter part de fora de la cartera 19x12 cm
Rectangle 2 – Billeter part de dins de la cartera 19x11 cm
Rectangle 3 – Moneder de la cartera 20x11 cm
Rectangle 4 – Per posar les targetes 30x7 cm
2 Triangles de 6 cm de base i 6 cm d’alçada, pel moneder

De la primera fulla de còmic treurem el Rectangle 1 i el 3. De la segona fulla de còmic
surt el Rectangle 4 de dalt a baix de la pàgina i també sobre paper per fer el Rectangel 2
i els triangles.

Pas 2 – Tallar els rectangles de l’aironfix
Agafem l’aironfix i aprofitem els quadrats que porta a darrera per comptar, han de sortir
el doble de peces que en el pas 1, i totes les peces han de ser un 1 cm més llargues i 1
cm més amples a excepció dels triangles que seran iguals. Aquest aironfix serveix per
folrar el còmic, es fa un cm més gran perquè així tanqui bé i després es retallar una part
del que sobre, però no tot.

Per tant haurem de retallar l’aironfix en:
- 2 rectangles de 20x13 cm per folrar el Rectangle 1
- 2 rectangles de 20x12 cm per folrar el Rectangle 2
- 2 rectangles de 21x12 cm per folrar el Rectangle 3
- 2 rectangles de 30x8 cm per folrar el Rectangle 4
- 4 triangles de 6cm de base i 6 cm d’alçada
Si ho repartim bé, amb 55 cm d’aironfix en fem prou. Fixeu-vos que l’aironfix fa 45 cm
d’ample normalment, per tant surten tots els rectangles dobles menys el de 30, en aquest
la part sobrant la farem servir per fer els triangles.
Un cop tallat tot l’aironfix podem folrar els rectangles i tallar un tros del que sobri però
sense arribar al còmic.

Pas 3 – Plegar i fer els forats per cosir
El Rectangle 1 i 2 hem de triar quina cara volem per dins i quina per fora i plegar-los
pel mig. El Rectangle 3 l’agafarem del llarg i li farem un pleg als 7cm i un altre als
15cm de manera que els 5 restants faran de tancament del moneder. Els triangles també
els plegarem pel mig. El Rectangle 4, el de les targetes se li han de fer 3 plecs un als
7cm un als 15cm en direcció contrària al primer plec i un a 22 cm en la mateixa direcció
que el primer plec de forma que queda en zigazaga.

Els plecs del moneder
Els ples per les targetes

Per els forats en ajudarem d’un regla, un rotulador i el clau. Els forats anirant cada 1.5 o
2 cm de distància, i també anirant separats de la vora de la cartera. És molt important fer
casar bé els forats de cada rectangle, per tant és aconsellable marcar un, foradar-lo i ferlo servir de plantilla per foradar l’altre rectangle. Ens els triangles farem dos forats a
cada costat i un a dalt.

Pas 4 – Cosir
Per cosir farem servir llana i ens podem ajudar del clau o d’un llapis per fer-la passar.
Hi ha peces que s’han d’enganxar totes de cop com pot ser el Rectangle 1 i 2, amb el
moneder i els seus triangles o bé el Rectangle de les targetes amb el 1 i 2. En la següent
il·lustració està marcat en punts la part a foradar de cada rectangle.

Rectangle 1

Rectangle 3

Rectangle 2

Rectangle 4
Plegat

A l’hora de cosir aneu amb compte perquè el targeter té 2 costats foradats cosits al
billeter l’altre costat no va cosit al billeter. Fixeu vos que el Rectangle 2 a l’esquerra el
moneder i a la dreta el targeter.
Ànims i paciència que el resultat val la pena!!!

