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CREA ELS TEUS PROPIS 

moBiLs

Grans idees per passar grans moments!
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Descobreix la màgia dels mòbils 
mentre et diverteixes reciclant! 
Qualsevol objecte pot convertir-se 
en un mòbil decoratiu ben bonic: 
penja-robes, taps, plats i gots de 
cartró... en pocs passos quedaran 
transformats en animals, flors 
o planetes. Aquí trobaràs deu 
dissenys divertits per començar a 
deixar anar la teva imaginació! 
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     Els mòbils 
      i l’equilibri

Materials:La màgia del moviment!

Un mòbil és un objecte decoratiu 
que prové de la imaginació 

artística i del nostre poder  
d’inventiva. Penjat d’un sol punt i 
sostingut per cables o fils, les figures 
giren lliurement a mercè dels corrents 
d’aire.

En la creació d’un mòbil, l’equilibri 
és un factor molt important, tant 

visualment com per al moviment. 
Gràcies a l’equilibri, les formes 
individuals es converteixen en una 
unitat de tres dimensions que juga 
amb el moviment mitjançant la llum i 
l’espai.   

La màgia dels mòbils ens hipnotitza 
quan els observem en moviment  

i fa que fixem la mirada mentre la 
ment se’ns relaxa i l’esperit se’ns 
asserena. Quan els pengis a casa, 
et sorprendrà comprovar que hi ha 
corrents invisibles en l’aire que els 
mouen constantment i en perpetuen  
el balanceig i els girs.

Descobreix l’equilibri constant i 
harmoniós del moviment dels 

mòbils i crea de manera divertida 
els dissenys que et presentarem tot 
seguit. 

Són molts els materials que es 
poden reciclar per donar-los una 

nova utilitat. És molt pràctic tenir 
com a costum desar en una caixa els 
materials que trobis al llarg del teu dia 
a dia. Segur que se t’acudeixen una  
pila d’idees per convertir-los en  
una manualitat ben creativa. Però 
no t’oblidis mai de rentar-los abans. 
Vinga, som-hi!

Fes servir els materials següents 
amb precaució i demana ajuda a un 

adult si convé:

   Tisores: Retalla amb seguretat fent 
servir unes tisores que tinguin la 
punta rodona.

Filaberquí: Forada el cartró amb 
facilitat, però vés amb compte perquè 
té una punta ben esmolada.

Agulla de cosir: Ideal per rematar i 
unir peces de tela. Fes-ne servir una 
que tingui la punta rodona.

Cola extraforta: Fes-la servir amb 
precaució quan hagis d’enganxar 
alguna cosa, i tria’n una que sigui molt 
resistent. Vigila que no gotegi.
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Col·loca:
Confecciona una reixeta 
horitzontal al penja-robes 
lligant-hi cordons de llana. 
A continuació, intercala-hi 
cintes de colors per teixir-hi 
un tapís.

Per fer pompons, et calen 
dues peces circulars de la 
mateixa mida. Col·loca-les 
juntes i folra-les enrotllant-
li el cabdell de llana fins que 
quedin del tot cobertes.

Folra:

Un tapís amb cintes de colors!    Penja-robes
    amb cintes

Un penja-robes es pot convertir ben 
fàcilment en un objecte decoratiu per 
penjar-lo en qualsevol racó de casa. Et 
caldran cintes, llanes i granadura de 
diferents colors per crear aquesta peça 
única amb pompons i cors.

Cintes
Penja-robes

Picarols o
campanetes

Gomes
elàstiques

Llana

Tisores

Materials:

Cola especial 
per a manualitats
i un pinzell petit 
per aplicar-la

ImperdiblesCordill 
fi

Boletes 
i granadura

Cartró

Decora:
Recicla un penja-robes que 
trobis per casa. Folra’l amb 
llana enrotllant-la per les 
barnilles tot seguint-ne 
la forma i fes-li un nus al 
final.

Teixeix:
Intercala cintes, l’una al costat de 
l’altra, per anar omplint l’espai 
triangular del penja-robes. Enganxa les 
cintes a la barnilla superior amb pega i 
deixa que la resta pengi lliurement.

Un cop omplert l’espai 
triangular, fes trenes amb 
les cintes que en pengen. 
Talla-les de mides diferents 
i fes servir gomes elàstiques 
per lligar-les.

Trena:

98
Crea pompons de llana!

Consell:
Fes servir cintes 

de diferents colors 

perquè el resultat 

sigui més vistós.
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Penja-robes 
 amb cintes

Decora un penja-robes ben original 
amb cintes i llanes de colors!

Diverteix-te fent un  
tapís pas a pas!

Retalla dos cors de 
cartró, folra’ls per les 
dues cares amb llana i 
enganxa-hi tires de llana 
per tota la superfície.

Crea:

Retalla:
Retalla amb les tisores el cercle 
per la part exterior, passa un cordó 
entre les dues peces de cartró i 
fes-hi un nus. Aleshores extreu-ne 
el cartró i el resultat serà un pompó 
ben vistós. Fes quatre pompons  
de diferents colors per  
col·locar-los al penja-robes.

Confecciona dos penjolls amb 
cordill, boletes i granadura. 
Als extrems col·loca-hi unes 
campanetes o uns picarols perquè, 
quan pengin del mòbil, sonin. 
Lliga’ls a la part inferior del penja-
robes amb un nus.

Dissenya:

Enganxa els pompons i 
els cors a les trenes amb 
l’ajuda d’imperdibles i 
penja aquest mòbil tan 
original per fer lluir el 
teu penja-robes.

Crea:
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