
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto portugués: 20 modelos contemporáneos 

de inspiración tradicional 

ROSA POMAR 

El punt portuguès amaga una llarga tradició de 

peces úniques, bells estampats i coneixement 

popular. Amb aquest llibre pots conèixer la seva 

història amb models contemporanis de gran valor 

estètic amb els quals podràs posar en pràctica els 

seus patrons i tècniques.  

Aprendràs les diferents matèries primeres, agulles 

i accessoris amb els quals es tricota a la tradició 

portuguesa i els punts bàsics més emprats.  

18 projectes meravellosos amb senzilles 

instruccions pas a pas i diagrames intuïtius dels 

principals estampats.  
[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00138902] 
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Dues agulles i ganxet 
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Técnicas, herramientas y diseños para dos agujas y crochet 

HOMBRES TEJEDORES 

Tècniques bàsiques per començar a teixir: agulles, llanes,  

punts, accessoris i projectes per a tots els nivells.  

Hi ha tendència mundial de tornar als oficis, a utilitzar les  

mans i treballar amb materials nobles.  En aquesta línia, i  

Trencant amb  prejudicis  i tradicions, Hombres Tejedores 

Argentina  ofereix  20 idees originals  amb el  pas a pas de  

diferents punts i projectes. 
[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00562977] 

 

 

Prendas de punto 

JULIANA SISSONS 

Aquest llibre proporciona una introducció bàsica i 

visual del punt a través del procés de disseny, des 

de la investigació i el desenvolupament fins al 

patronatge, la construcció de peces de roba i les 

tècniques de l’acabat. Amb treballs de 

dissenyadors influents i d’exemples contemporanis, 

aquest llibre aporta els coneixements bàsics i 

d’inspiració per al disseny i la creació de teixits de 

punt innovadors i personals. 
[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491061] 

 

 

 
 

Casa Crochet 

VERÓNICA VERCELLI 

55 propostes pensades per a tots els ambients de la llar. Les 

explicacions sobre com fer-les estan centrades a la tècnica i 

t’ajuden a portar les teves habilitats amb el teixit a un nivell 

superior.  Treballs manuals  com  mantes,  cortines  i  catifes   

que decoraran casa teva.  

[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491078] 

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00562977
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491061
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491078


 

 

Ganchillo – De las nociones básicas a proyectos espectaculares 

NAUMANN & GABEL VERLAG 

Fer  ganxet és  més  que  fer cadeneta, aquesta tècnica està de  

moda!  En  aquest  llibre  trobaràs  les  tècniques bàsiques dels  

punts, pas a pas, així com els utensilis i materials necessaris.  

La  secció  de  projectes  conté  des  de gorres, bosses i roba de  

bebè fins a regals i elements  de decoració per a  la llar. Més de 

35 magnífiques creacions que podràs realitzar fàcilment gràcies 

a les fotografies i les detallades instruccions.  
[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491068] 

 

 
 

Tricotar – De las nociones básicas a proyectos 

espectaculares 

NAUMANN & GABEL VERLAG 

Tricotar és molt fàcil! I està de moda. La secció de 

nocions bàsiques explica les tècniques pas a pas i 

amb il·lustracions, també presenta diversos 

patrons i ofereix molts consells i trucs importants. 

Si ho vols posar en pràctica, s’inclouen 25 

meravellosos projectes acompanyats de 

fotografies, amb instruccions detallades pas a pas. 

Des de gorres fins a fundes per a tasses, passant per 

mitjons o peücs per a nadons.  
 [https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491067] 
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