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El patró QUILT UNICORNS - COL·LECCIÓ ANIMALS ORIGAMI és un patró per elaborar una manta
de 100 cm quadrada utilitzant de base el patró UNICORN de la Col·lecció Animals Origami, encara
que es pot fer utilitzant qualsevol dels animals origami de la Col·lecció o una combinació entre ells.
És un patró amb el qual utilitzareu 3 tècniques diferents: el Foundation Paper Piecing, per elaborar
els animals, en aquest cas els unicorns; l’acoblament de peces tradicional en patchwork per unir els
animals entre ells; i la tècnica de l’aplicació per elaborar i cosir les estrelles.
Amb aquest patró veureu com es fa per convertir els patrons dels animals origami, que són multicolor,
amb un patró més senzill, un color per l’animal, i així tindreu més opcions per personalitzar el vostre quilt.
Aquest és un patró gratuït però no inclou les plantilles per elaborar els animals origami. Els patrons
de la Col·lecció d’Animals Origami estan disponibles en català a la Botiga en línia de la web d’Amarar
Creacions, i es poden adquirir de manera individual o conjunta, amb el preu rebaixat. També els
trobareu en castellà i anglès.
El patró inclou un full de disseny que et permetrà pintar i triar les teles del quilt així com una quadrícula
que us permetrà canviar la disposició dels animals i elaborar un quilt totalment únic i original. Els
patrons dels animals origami també inclouen un full de disseny que podeu utilitzar per acolorir i
personalitzar els animals donant-li el vostre propi estil.
El nivell de dificultat del patró és fàcil, encara que es requereix un cert coneixement i pràctica de la
tècnica del Foundation Paper Piecing, ja que els patrons dels animals tenen una dificultat mitjana/
alta. Si esteu interessat/da a aprendre la tècnica del Foundation Paper Piecing, visiteu el meu lloc
web on trobareu tutorials i podeu contactar amb mi per a qualsevol pregunta sobre el patró o la
tècnica.
Es tracta d’un patró d’estil modern i casual, amb el qual podreu elaborar una manta o un quilt per
penjar a la paret. Poseu en marxa la imaginació i anem començar!
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Diagrama del Quilt
Amb aquest diagrama podeu veure la part superior del quilt, el frontal, i us ajudarà a comprendre
els Requeriments i les Instruccions de Muntatge.
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Requeriments
Per elaborar el Quilt Animals Origami necessitareu un o diversos dels patrons de la Col·lecció d’Animals
Origami. Aquests patrons duen les plantilles per elaborar els animals en unes mides de 23 y 42 cm, però
també inclou una fórmula perquè les plantilles siguin escalades i poder elaborar el bloc en una mida diferent.
Així per elaborar aquest quilt, amb els unicorns, es requereix:

BLOCS dels ANIMALS*
Patró

UNICORN - Col·lecció Animals Origami

Bloc**

Disseny***

Mida ****

Patró a escalar

% Escalat

1

Lllis

30 cm

Patró de 42 cm

71,4%

2

Multicolor

65 cm

Patró de 42 cm

154,8%

3

Multicolor

35 cm

Patró de 42 cm

83,3%

4

Lllis

22,5 cm

Patró de 23 cm

97,8%

5

Lllis

15 cm

Patró de 23 cm

65,2%

*: Les necessitats de tela per
cada bloc vénen especificades als
patrons del animals origami.
**: Consulta el diagrama de la
pàgina anterior per a veure el seu
lloc al quilt.
***: Per convertir el disseny de
multicolor en llis vegeu la pg. 6
d’aquest patró.
****: És la mida del bloc un cop
cosit. Els patrons porten el marge
de costura incorporat que és de
0,64 cm, lleugerament diferent al
dels blocs de tela de fons, que es
de 0, 75 cm.

I per a completar el Quilt:

ALTRES NECESSITATS
Tela

Tela de Fons

Necessitats de Tela

Instruccions de Tall **
1
1
1
1
2
1
1

100 x 40 cm *

Estrelles

45 x 25 cm

Guata

105 x 105 cm

Tela Posterior

110 x 110 cm

Biaix

0,4 m

5









Pieza A: 6,5 x 31,5 cm
Pieza B: 36,5 cm x 36,5 cm
Pieza C: 11,5 x 36,5 cm
Pieza D: 24 x 14 cm
Pieza E: 10,5 x 36,5 cm
Pieza F: 16,5 x 12,5 cm
Pieza G: 16,5 x 10,5 cm

3
4
5

 Plantilla H1
 Plantilla H2
 Plantilla H3

*: Segons el diagrama de tall
la necessitat exacta de tela es:
99,5 x 36,5 cm.

**: Les peces de la tela de Fons
que uniran els animals incorporen
un marge de costura de 0,75 cm.
IMPORTANT recordar que en els
patrons dels animals el marge és
de 0,64 cm (1/4”).

 7 cm x “Ample de la tela”

Diagrama de tall de la tela de fons
Amb aquest diagrama pot veure com
disposar les teles que uniran els animals
per tallar-les.
Les línies de punts indiquen la tela que es
veurà un cop cosides entre elles, és a dir,
el marge de costura.
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Instruccions de Muntatge
Fases del Muntatge del Quilt
1.
2.
3.
4.

Elaborar els 5 blocs dels animals (1-5).
Talleu les 8 peces de tela de fons (A-G).
Talleu les estrelles (H1-H3). Plantilles pg. 8.
Elaboreu el frontal del quilt.

5.
6.
7.
8.

Talleu la tela posterior, buata i biaix.
Munteu el sandwich (Frontal - Buata - Posterior).
Embuateu el sandwich.
Afegiu el biaix.

Muntatge del Frontal del Quilt
IMPORTANT!: Els blocs dels animals ja inclouen el marge de costura (0,64cm, 1/4 “), lleugerament inferior al
del blocs de tela de fons (0,75 cm). Així que per unir animals amb tela de fons cal deixar sobresortir la tela de
fons 1 mm de la tela dels animals i cosir pel marge que ens indica el paper de la plantilla dels animals. Així, si
no s’utilitza fiselina, és convenient deixar el paper de les plantilles de FPP fins en haver acabat tot el muntatge
del frontal de quilt.
1.2 Uniu A1 - B.
1.3 Uniu A1B - 2.

1.1 Uniu A - 1.

1.4 Uniu 4 - D i F - 5 - G.

1.5 Uniu 3 - C - 4D - E - F5G - E.

1.6 Uniu A1B2 - 3C4DEF5GE.
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Tècniques per cosir les estrelles al frontal del quilt:
1. Aplicació amb entretela adhesiva per les dues cares.
•
•
•
•

Abans de tallar les estrelles de la tela, aferrar l’entretela adhesiva per les
dues cares a la tela.
Retallar les estrelles, sense marge de costura.
Aferrar les estrelles al frontal del quilt.
Cosir una ziga-zaga molt estreta per tot el contorn de cada estrella.

NOTA: Quan es fan
aplicacions s’han de fer en
mirall perquè s’inverteix el
dibuix. Però en aquest cas
no cal, ja que les estrelles
són simètriques.

2. Aplicació amb entretela adhesiva per una cara.
•
•
•
•
•

Tallar una estrella d’entretela adhesiva per una cara de la mateixa mida
que l’estrella la tela tallada, amb el marge de costura inclòs.
Unir cara bona de tela amb la cara que no aferra de l’entretela amb un
repunt per tot el contorn deixant un forat per donar la volta.
Donar la volta i quedarà cara bona de la tela i cara que aferra pels
costats exteriors..
Aferrar les estrelles al frontal del quilt.
Cosir cada estrella al frontal del quilt amb una ziga-zaga molt estreta per
tot el contorn o amb puntada amagada.

3. Aplicació amb puntada amagada.
•
•
•
•
•

Tallar una estrella d’entretela adhesiva per una cara amb la plantilla
sense el marge de costura.
Tallar una estrella de tela amb la plantilla amb el marge de costura
inclòs.
Aferrar l’entretela en el revers de la tela deixant el marge de costura a la
tela repartit per tot el contorn.
Doblegar el marge de costura cap a dins i embastar (o enganxar amb
cola especial per tela) les estrelles al frontal del quilt.
Cosir les estrelles al frontal del quilt amb puntada amagada.

NOTA: Les plantilles de
les estrelles incorporen
un marge de costura, per
poder utilitzar la tècnica
que més desitgis per cosirles. Retalla per la línia o
pels punts, segons vulguis
o no marge de costura.

NOTA: A causa del petit
marge de la costura a les
puntes de les estrelles,
es recomana l’ús de cola
especial per tela en les
puntes de les estrelles, i
així evitar que s’esfilagarsi
la tela i sigui més fàcil
amagar-la.

Finalització del Quilt
1. Tallar la tela posterior i la buata, i muntar el
sandwich del quilt: Frontal - Buata - Posterior.
2. Encoixinar el quilt. Una proposta: línies rectes
horitzontals.
3. Retallar el sandwich a la mida final del quilt.
4. Posar el biaix a mà o a màquina.
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Conversió Patrons Animals en Llisos
Els patrons de la Col·lecció Animals Origami estan dissenyats per ser elaborats amb 4 teles, 1 tela de fons i 4
teles per als animals. Per elaborar els patrons amb dues teles, una per al fons i una altra per a l’animal, s’ha
d’adaptar el patró de la següent forma.
Exemple 1
1. Convertir totes les unitats multicolor amb ordre
consecutiu d’una secció, en una sola unitat.
H1-H2-H3-H4  H1

cció H

ORN

UNIC

- Se
23 cm

(A-O)

2. Adaptar la numeració de les unitats.
H1-H2-H3-H4  H1 (Animal)
H5  H2 (Fons)
3. Tallar les teles necessàries segons les noves unitats.
5 teles  2 teles
4. Cosir totes les teles segons el nou ordre.
Exemple 2

N 23

COR

UNI

1. Convertir totes les unitats multicolor amb ordre
consecutiu d’una secció, en una sola unitat.
B1-B2  B1

cm -

2. Adaptar la numeració de les unitats.
B1-B2  B1 (Animal)
B3  B2 (Fons)
B4  B3 (Fons)
B5  B4 (Fons)

ió B

Secc
)

(A-O

3. Tallar les teles necessàries segons les noves unitats..
5 teles  4 teles
4. Cosir totes les teles segons el nou ordre.

Condicions d’Ús
Aquest document és la Versió 1.0 del patró del Quilt Unicorns - Col·lecció Animals Origami, AC-01CA. Pot
descarregar les actualitzacions que es publiquin. Per fer-ho, comproveu el lloc web següent per veure si hi ha
alguna actualització i després descarregueu de nou el patró gratuït::
•

Consulta d’actualitzacions: https://www.amararcreacions.com/ca/patterns-updates/

•

Plana del patró gratuït: https://www.amararcreacions.com/ca/unicorns-quilt-animals-origami-collecciopatro-gratuit/

Aquest patró és per a ús personal. Podeu vendre articles fets a mà des d’aquest patró, cosits a una petita
escala, però no es permet la producció massiva de cap mena. Si veneu o mostreu una imatge de l’element fet,
el crèdit del patró ha de ser per Amarar Creacions.
Copyright © Catalina Barceló Maimó, Espanya, 2020. Tots els drets reservats.
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Full de Disseny
Aquí teniu un diagrama del patró que podeu acolorir i utilitzar per escollir les teles.
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Plantilles de les Estrelles
Aquestes plantilles tenen un
marge de costura de 0,75 cm
perquè sigui més fàcil la seva
aplicació en el frontal del quilt,
en el cas que es requereixi aquest
marge de costura.

S’ha reduït el marge de
costura a les puntes de les
estrelles perquè sigui més
fàcil doblegar la tela davall
la punta. Potdeu utilitzar
cola de tela per ajudar-vos a
subjectar la tela doblegada.
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Dissenya el teu propi Quilt
Aquesta quadrícula et permetrà dissenyar el teu propi quilt amb els animals origami.
•

És una quadrícula de 20 x 20. Així per exemple, si es contempla cada espai de 5 cm, les mides del quilt
serien de 100 x 100 cm, i si es contempla com 6 cm la mida final seria de 120 x 120 cm.

•

Els patrons dels Animals Origami poden ser escalats a qualsevol mesura amb la fórmula que s’inclou en
cada un d’ells.
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Amb aquest patró podreu elaborar un quilt basat en un o alguns dels animals de la Col·lecció
d’Animals Origami d’Amarar Creacions. Aquest patró no inclou les plantilles per elaborar els animals
que estan incloses en cada un dels patrons dels Animals Origami, que hauran de ser adquirits a part.

Característiques del Patrón
Disseny

Quilt Animals Origami

Tècniques

Foundation Paper Piecing, acobalment tradicional i aplicació

Mides

100 x 100 cm

Patró Animal Origami

UNICORN - Col·lecció Animals Origami AC-014CA

Requeriments de Tela
Tela

Necessitats de Tela

Tela de Fons

100 x 40 cm

Estrelles

45 x 25 cm

Buata

105 x 105 cm

Tela Posterior

110 x 110 cm

Biaix

0,4 m

Comparteixi el seu projecte i cerqui inspiració amb:
#origamianimalquilt / #amararcreacionspatterns

Què inclou
• Diagrama del Quilt
• Requeriments
• Instruccions de Muntatge
• Conversió Patrons Animals en Llisos
• Condiciones d’Ús
• Full de Disseny
• Plantilles de les Estrelles
• Dissenya el teu propi Quilt

Patró AC-015CA dissenyat per:

Catalina Barceló Maimó
amararcreacions@gmail.com
www.amararcreacions.com
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