
EL REBOST DE CAN UEP (PGM 61) 
 

COIXÍ PER A MASCOTES I RASCADOR PER A GATS 
 

COIXÍ PER A MASCOTES 
 
MATERIALS  
 

- Un sac de tela 
- Un parell de diaris vells 
- Un llençol o una flassada a vella que ja no empreu 
- Agulla i fil (preferiblement fil d’empalomar) 
- I unes tisores 

 
PROCEDIMENT 
 
- Començam fent un munter de bolles de paper de diari ben compactes i 
omplint-ne un sac de tela. 
 

- Un pic que tenguem el sac ben farcit, en tancam l’obertura cosint-la. 
 

- A continuació, feim una funda a partir d’una vella flassada: la col·locam sobre 
el sac farcit i en retallam un rectangle que sobrepassi un pam per cada vora.  
 

- En acabar, retallam un altre rectangle idèntic sobre la tela restant de la 
flassada. 
 

- Llavor, superposam els dos rectangles i procedim a retallar serrells d’uns cinc 
dits de llargària tot al voltant dels quadrats de tela. 
 

- Finalment, col·locam un dels dos rectangles de tela serrada davall del sac 
farcit i l’altre damunt i lligam els serrells de la tela de baix amb els de la de dalt 
a fi de recobrir el sac per complet.  
 
 

RASCADOR PER A MOIXOS 
 
MATERIALS  

 
- Capses velles de cartró. 
- Tisores 
- Pistola de silicona per a manualitats 
- Cinta adhesiva 
- I papers de xarol de colors diversos 

 
PROCEDIMENT 

 
- El primer és aplanar un parell de capses de cartró i xapar-les per fer-ne un 
caramull de trinxes que tenguin totes una alçada d’uns cinc dits més o manco.  
 

- Un pic que en disposem d’un bon munter de trinxes igual d’altes, n’enrodillam 
una estrenyent-la ben fort i l’asseguram enrevoltant-la amb cinta adhesiva. 
 

- A continuació, enrevoltam aquest cilindre de cartó amb la resta de trinxes; 
aferrant-les una a una amb silicona, fins aconseguir un cercle de mig metre de 
diàmetre més o manco.  

 

- Finalment, decoram el perímetre exterior aferrant-hi retalls de paper de xarol 
de coloraines. 


