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Americana de Can Pistraus 

QUÈ NECESSITEU? 

• La tela de l’americana la trobareu a Teixits Baig. Només cal que demaneu 

per la tela de l’americana de Can Pistraus. També la podeu comprar 

online a tela.cat i que us ho portin a casa o passar-ho a buscar per la botiga. 

En concret, necessiteu: 

o 3 metres de farcell de 1,15 metres d’amplada o 2 metres de 

farcell de 1,60 metres d’amplada. 

o 1,50 metres de ras de color marró fosc. 

o 0,25 metres d’entretela. (les modistes ja n’acostumen a tenir) 

• Comprar dos botons de sastre d'americana de color marró amb quatre 

forats. Els podeu trobar a la merceria Crismir o Camanyes.  

• Comprar dues "hombreres" d'home.  

QUINS PATRONS NECESSITEU? 

Els patrons que es fan servir són els patrons que s'usen per fer qualsevol 

americana. Són aproximadament com el croquis que s'adjunta. Si algú no té 

patrons d'aquest model, demaneu-los a qualsevol persona de la comissió de 

comparsa. 

• L'americana consta de quatre parts (davant dreta i esquerra; darrera dreta i 

esquerra), dues mànigues i coll.  

• Butxaques: dues a la part inferior i una a la part superior esquerra.  

COM ES FA L'AMERICANA?? 

• Coll: S'ha d'agafar la zona de sanefa de la tela. La tela s'ha de folrar 

d'entretela perquè quedi més dur.  

• Cos: Usar la tela dels quadradets (sense sanefa).  

• Mànigues: Usar la zona de quadradets. S'ha de tallar la tela verticalment 

per aprofitar la zona de sanefa, que serà els punys de l'americana (així no 

caldrà fer afegits). LES MÀNIGUES NO PORTEN BOTONS.  

• Butxaques:  

➢ Butxaques inferiors: 

 

https://tela.cat/
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La sanefa es col·loca de manera que quedi la zona marró fosc més ampla a dalt. 

Així:  

 

➢ Butxaca superior: 

 

En aquest cas, la sanefa va al revés, és a dir: 

 

L'americana va folrada de ras marró, que us donaran a la botiga quan demaneu la 

tela de Can Pistraus. Recordeu que l'entretela no va inclosa. 

Un cop feta l'americana, doneu a la comparsera el que us hagi sobrat de tela 

(aproximadament 50 cm), ja que en els 3 metres que us donaran hi ha inclosa la 

tela per la butxaca de la faldilla. 

ATENCIÓ: No talleu la tela de la comparsera abans de fer l'americana, ja que pot 

ser que aleshores no us quadrin els patrons. 

  



  Can pistraus 

Can Pistraus - NIF G64365026 - 08800 Vilanova i la Geltrú - www.canpistraus.cat 

 
3 

PATRONS DE L'AMERICANA 
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FOTOS DE L'AMERICANA 

➢ L'americana sencera: 

 

➢ El coll: fixeu-vos que està fet amb la zona de sanefa. 
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➢ Mànigues: 

 

 
➢ Butxaques: 

o Inferiors: Mireu bé com va col·locada la zona de sanefa. 
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o Butxaca superior esquerra: Mireu la sanefa, és al revés que 

l'anterior!!  

 

➢ Finalment es folra: 

 

I ja tenim a punt l'americana de Can Pistraus! 
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Faldilla de Can Pistraus 

La tela negra per la faldilla també la trobareu a Teixits Baig. Només cal que 

demaneu per la tela de la faldilla de Can Pistraus. Necessiteu: 

• 0,60 cm de strech de color negre per la faldilla 

• 0,30 cm de farcell per la butxaca i la cinturilla. 

LA ROBA NEGRA 

1. Doblegar la roba negre de manera que quedin les dues puntes a dins. 

 

2. Posar un patró a cada doblec per la banda doble, de tal manera que se’ns 

pugui doblegar la roba. Posant la part recta del patró a la banda de més 

enfora. 

 

3. Passar punts fluixos per tot el contorn del patró (s’ha de fer arran de patró). 

 
 

 

https://tela.cat/
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4. Obrir la roba pels fils fluixos i tallar els fils, així tindrem ja la part del davant 

i la del darrere de la faldilla. 

 

5. Quan ja tens la forma marcada de les dues parts, talles per la línia de fils de 

tal manera que deixis uns 3 cm per després poder tallar la roba. 

 

BUTXACA PER LA FALDILLA 

1. Retallar la tela de farcell per la línia ratlla-punt-ratlla del patró (zona 1). 

 

2. Un cop retallada, fer la vora per la línia contínua. 

3. Agafar el tros de tela corresponent a la zona 2. 
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4. Retallem la zona indicada al dibuix. 

 

5. Un cop tallat la dobleguem de manera que només es vegi una sanefa. Ho 

cosim perquè no es desfili. Veureu que hi ha una zona marró més ampla que 

l’altra. La més ampla va a la part superior. 

 

6. Ajuntem les dues parts i ja tenim la butxaca feta!! 

➢ En el cas de que es vulgui fer una butxaca útil: 

7. Folrar la butxaca per dins per evitar els fils. 

8. Posar una tira d’1 cm o menys de ‘belcro’ per tal de poder-la obrir i tancar. 

LA ROBA DE QUADRES 

1. Doblegar la roba fent coincidir els quadres. 

 

2. Posar els patrons, igual com amb la roba negre i passar punts per marcar la 

forma. 
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3. També s’ha de marcar la pinça amb els punts de fil. 

 

4. Obrir la roba i tallar els fils. 

5. Tallar la roba per la línia de fils deixant una mica més de roba. 

6. Quan ja tenim les dues parts, estirar-les sobre la taula, agafar el folre marró 

i posant-lo a sobre de la roba, enganxar-lo amb agulles perquè no es mogui 

i tallar el mateix contorn. 

7. Per la mateixa línia de punts, embastar la roba pel darrera, així quedarà 

marcat el forro i tindrem la forma feta (dibuixant també la pinça). 

8. “Agafar la pinça”, per fer-ho cal que dobleguem la roba i que el triangle de la 

pinça quedi partit pel mig, així tornem a passar una basta pels fils marcats. 

Ja hem tancat la pinça. 

 

9. Un cop tenim els dos trossos de quadres tallats i amb les pinces agafades, 

enganxem la roba negre i la de quadres corresponent (davant amb davant i 

darrere amb darrere), i passem una basta perquè no es desenganxin. 

10. Quan ja tenim les robes enganxades, embastem les costures laterals. 

11. A la banda esquerra, deixem un tros per posar-hi la cremallera (15–20 cm, 

depèn de l’alçada, de color negre). 

  



  Can pistraus 

Can Pistraus - NIF G64365026 - 08800 Vilanova i la Geltrú - www.canpistraus.cat 

 
11 

LA “CINTURILLA” 

Un cop tenim la faldilla ja embastada i feta la forma, a punt per cosir, cal que 

posem la “cinturilla” (tros de roba que ens sobri per posar a la part de la cintura, és 

una mena de vora). 

1. Agafar el patró de la part de quadres, marcar uns 5 cm de gruix a la part de 

dalt i tallar-ho. Enganxar sobre aquest “patró” un tros de roba que ens hagi 

sobrat. 

2. Cosir pels punts fluixos de la faldilla per la part de la cintura, de manera que 

quedi un centímetre per dalt. 

3. Embastem per darrera perquè sinó no es veu i cosim a màquina pels punts 

de darrera. 

4. Tallem la roba que sobri. 

5. Girem la roba sobrant de manera que quedi dins la faldilla. 

6. Ho planxem perquè quedi ben fixat i cosim un repunt per dalt i així no 

s’escaparà. 

7. Un cop tenim la faldilla, ja hi podem afegir la butxaca. 

 

ATENCIÓ: Recordeu que tothom s’haurà de mesurar per fer-se el patró a mida. El 

que facilitem és de mostra. Si no el trobeu, demaneu a l’organització. El dia de les 

inscripcions en tindrem allà. 


