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PAS A PAS 
Com fer amb l’alumnat un embolcall reutilitzable? 

MATERIAL NECESSARI 

- Un tros de tela que us agradi (millor si és un retall d’alguna peça que ja no feu servir, així reutilitzem 

donant nova vida a materials en desús),  

- una bossa buida de cereals d’esmorzar (es pot fer amb altres materials, però així ens assegurem que el 

plàstic sigui d’ús alimentari. També es pot comprar)  

- tisores,  

- fil (millor torçal, és més resistent),  

- agulla de cosir,  

- agulles de cap 

- goma elàstica,  

- metre,  

- elements per decorar-ho (ex: botons, betes...opcional!). 

EMBOLCALL ENROTLLABLE 

1. Obrim mica en mica la bossa buida de cereals estirant per la “costura”. Ens ha de quedar totalment 

desplegada, formant un rectangle: 

  

 

2. Agafem el tros de tela i el retallem formant un rectangle aproximadament de 30 cm x 50 cm (en funció 

de la mida de l’entrepà que vulgueu posar). Igualem la mida del tros de tela amb la mida del plàstic (us 

podeu ajudar unint-los amb agulles de cap. Quan ja tenim els 2 rectangles de 30x50 cm, tallem les 4 

cantonades perquè ens sigui més fàcil de plegar-lo un cop posem dins l’entrepà. D’aquesta manera ens 

quedarà un octàgon, en comptes d’un rectangle. 
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3. Si volem decorar l’embolcall i cosir detalls a 

la tela, és el moment de fer-ho, després seria 

molt difícil perquè podríem perforar el plàstic. 

Heu d’agafar el tros de tela sol, sense el plàstic, 

i podeu afegir-li botons, algun ribet, etc. Els 

detalls que més us agradin! 

 

4. Ara toca cosir el plàstic i la tela. IMPORTANT!! Perquè no es vegin les costures, ho cosirem de l’inrevés, 

així doncs, cal ajuntar la cara bona de la tela (la que voleu que quedi per fora) amb la cara bona del 

plàstic (la que estava en contacte amb l’aliment). Abans de cosir, per facilitar la feina i que no es mogui, 

ho ajuntarem amb agulles de cap. 

  

 

5. Cal cosir tota la vora menys un tram d’uns 8-10cm a un lateral perquè li puguem donar la volta. Per 

cosir es pot fer una embasta o bé el punt endarrere, com us sigui més fàcil. Si feu servir fil torçal no cal 

posar doble fil ja que és força resistent. Important no cosir molt arran del límit, millor deixar 0,8 o 1 cm! 

  

 

6. Un cop tot cosit menys un tros del lateral toca donar-li la volta com un mitjó per tal d’amagar la costura 

i que el costat bo de la tela i del plàstic quedin a fora. 

 

10 cm 
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7. Estirem bé l’embolcall i l’aplanem (si se li dona un cop de planxa per la banda de la tela queda molt 

millor!). Ara ja només queda cosir el trosset que ens falta incorporant la goma elàstica (que pot ser de la 

mida que considereu en funció de l’elasticitat, recomanem al voltant de 20 cm). Podeu fer un punt que es 

vegi, amb un fil ben llampant, o fer un punt invisible si en sabeu. I ja tindrem l’embolcall fet! 

  

  

 

BOSSETA 

El procediment i els materials són els mateixos que en el cas de la fabricació de l’embolcall enrotllable, 

només canvien les següents qüestions: 

- mesures de la tela i plàstic: 30 cm x 15 cm aproximadament, i no cal retallar les cantonades, es treballa 

amb un rectangle de 30 x 15cm 

- un cop ja cosit el plàstic i la tela (menys per un tram, com en el cas de l’enrotllable) es dona la volta a 

l’embolcall i es cus el tros que queda sense enganxar-li goma (no cal tancament de cap tipus, ni goma ni 

botó) 
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- un cop tenim ja cosit per tot arreu el plàstic i la tela cal plegar l’embolcall per la meitat deixant 2 cm a la 

part superior i cosir els costats. El doblec sobrant també cal cosir-lo, de tal manera que al donar-li la volta 

l’embolcall queda tancat. 

 

 

 

 

10 cm 


