
EL REBOST DE CAN UEP (PGM 43) 
PLEGAT ARTÍSTIC DE TORCABOQUES 

 
 
 
Per fer la piràmide, el primer és doblegar el torcaboques pel mig, en diagonal, 
per formar un triangle. Llavor, tornam plegar des dels extrems per formar un 
quadrat. A continuació, giram el torcaboques i tornam a doblegar-la per formar 
un triangle. Finalment, li feim una volta i n’aixecam les puntes.  
 
Per fer el ventall, començam doblegant el torcaboques per la meitat per formar 
un rectangle. Llavor, el disposam a la llarga i passam a plegar-lo sobre ell 
mateix, fent una volta cap a davant i una cap a darrere. A continuació, abans de 
fer el darrer plec el doblegam per la meitat i ficam un dels extrems per dins 
d’una de les vores que hem marcat.  Finalment, giram el torcaboques i 
alliberam les altres parts.  
 

Per fer la butxaca, el primer que hem de fer és formar un rectangle amb el 
torcaboques i plegar-lo un altre pic en forma de quadrat. Llavor, el giram de 
manera que veim un rombe i que l’extrem obert ens quedi dalt. Fet això, 
començam a enrotllar les dues primeres capes. Ara li feim la volta, plegam els 
laterals sobre el centre i després la part de davall, també sobre el centre. 
Finalment, sostenint tot per a que no se’ns desmunti, voltejam novament el 
torcaboques i jo tenim.  
 
Per fer l’au del paradís, el primer que hem de fer és doblegar el torcaboques 
per la meitat i formar un rectangle. Llavor, el plegam pel mig un altre pic i 
conformam un quadrat, que tornarem a plegar de nou per fer un triangle. A 
continuació, voltejam el torcaboques i duim els extrems del triangle cap al 
centre. I finalment, doblegam la part de darrere per davall, fent pressió, i hi 
desfullam les puntes. 
 
Per fer el capoll de rosa, començam plegant el torcaboques en diagonal per 
formar un triangle. Llavor, duim els dos extrems cap al mig per fer-ne un 
quadrat i voltejam el torcaboques. El següent pas és tornar a doblegar-lo per 
formar un nou triangle i, tot d’una, tornar a voltejar el torcaboques i unir els 
extrems subjectant un davall de l’altre. Finalment, plantam el torcaboques. 
 
Per fer  el lliri, primer giram el torcaboques de manera que el revers ens quedi 
dalt i duim les puntes cap al centre com si fessim un sobre. Llavor, subjectant-lo 
bé pel mig, voltam el torcaboques sense que es desfaci l’estructura. Aleshores, 
tornam a dur les puntes cap al centre, com abans, subjectant en tot moment el 
punt d’unió central. Ara es tracta de extreure amb una mà la part amagada 
davall de cada punta, sense deixar de pressionar mai el centre amb l’altra mà.  
 
Per fer el vaixell. El primer és formar un rectangle doblegant el torcaboques 
per la meitat. Llavor doblegam un dels extrems formant un triangle i plegam 
aquesta meitat sobre l’altra. A continuació, doblegam en diagonal per conformar 
un triangle i arromangam les vores cap a defora. Finalment, passam la mà per 
damunt dels plecs per marcar-los i plantam el torcaboques.  


