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Dossier Educa amb l’Art  
 
Temàtica:  

Art tèxtil 

 

Organització:  

Museu Nacional d’Art de Catalunya i Fundació Joan Miró 

 

ACTIVITAT A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ “NUAR 

L’ESPAI” D’AURÈLIA MUÑOZ 

 

Taller de teixit amb Francesca Piñol 

 
 

1. Fils: 
Els alumnes porten una samarreta per reciclar. Amb la samarreta fan un fil, tallant la samarreta 

com si pelessin una poma, començant per una punta i en espiral, d’aquesta manera el fil serà 

molt llarg com. 

Aquest fil, es treballarà conjuntament amb un fil de Rosas Crafts, el AlGloton, un fil/corda 

trenat realitzat amb fibra reciclada de samarretes. 

Tots dos es combinaran per fer el teixit, un en la trama, i l’altre en l’ordit. 

Diferents papers, tallats longitudinalment i torsionats, també ens serviran com fils de trama. 

Sobre aquests papers podem escriure paraules. 
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2. Muntar l’ordit. 
Amb el fil de samarreta o el d’AlGloton muntarem l’ordit en el marc. L’ordit ha de quedar tens 

per facilitar treballar amb la trama. 

 

3. Teixir. 
Abans de començar utilitzem uns bastons de bambú per marcar l’inici de la trama. 

Comencem amb el nus soumak per fixar l’amplada que volem. 

I comencem a teixir amb el lligament plana, en la primera passada aixequem els fils senars i 

passem la trama, a la següent aixequem els fils parells i passem la trama, i així successivament. 

Amb una agulla ens ajudem per col·locar bé la trama en el seu lloc, en aquest cas un llapis de 

fusta ens serveix. I anem combinant els fils de trama segons color i textura. 

 

4. Acabat. 
Quan acabem tallem l’ordit i fem nusos cada dos fils d’ordit per acabar el teixit, tant en la part 

superior com la inferior. 

 

Per treballar un tapís comunitari, es pot utilitzar un marc molt més gran, i apoiat a la paret. El 

procés és exactament el mateix: ordir i teixir. Els fils també poden ser reciclats 

Quan es treballa la trama, si és prou ample, poden treballar més d’una persona al mateix 

temps, i interactuar. El resultat final és de tothom que hi treballa. 

 

 

https://www.rosascrafts.com/material/2031699/algloton-4
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Materials utilitzats: 
-Marcs del MNAC. Mides 50x40, buits. 

-Tisores, fils i samarretes per reciclar. 

-Papers varis, foli DIN4 i retoladors de colors. 
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Taller de macramé amb Sílvia Ventosa 

 

 

 

 

La Sílvia Ventosa ha triat un parell de lectures amb fotografies per poder fer el què vàrem 

aprendre. Els trobareu a continuació. 
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