
• Estructura de fusta
• Paper de vidre
• Joc números de fusta 1-24
• Plantilla paret àtic + portes
• Paper/Cartró:

• 1 paper 30x5 x 30,5 cms de tags x 
retallar

• 1 30,5x15,25 cms paret frontal àtic
• 2 5,6 x 5,8 cms parets laterals àtic
• 1 26,8x5,5 cms terra “fusta” àtic
• Sòcol àtic: 2 tires (1 de cartró + 1 
de paper) 26,8x1,5 cms + 4 tires (2 de 
cartró + 2 de paper) de 5,5x1,5 cms 

• 1 paper marró fosc 6,5x5 cms (fons 
xemeneia)

• 5 tires de paper estampats variats 
pel folrar portes

• Complements:
• Tira feltre adhesiu blanc (acabat 

superior mitjons)
• Cordill marró fosc (lligat mitjons)
• Tronquets x llenya
• Feltre adhesiu 6,5x7,5 cms (catifa)
• Peça kraft 6x6 cms (darrera quadre 

“amor”)
• Escumes 3d 
• 40 cms punta (acabat teulada)
• Lletres feltre adhesiu “ara ve Nadal”
• 5 Flors ponsètia 
• 2 botons
• Cordill vermell

• Instruccions
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“Loft d’Advent”



I. Amb el paper de vidre llimem/repassem l’estructura de fusta. *Envellim cantos amb tinta
marró fosc.

II. ÀTIC
1) Sobre el paper estampat verd e 30,5x15,25 cms, dibuixem, retallem i pleguem segons

plantilla FONS PARET ÀTIC.
2) Presentem peça dins del forat i si cal, ajustem (cada peça de fusta és diferent).

*Envellim la peça. Amb cola blanca, l’enganxem a la fusta fent que les pestanyes
quedin doblades cap a les parets laterals.

3) Presentem les dues peces de paper de les parets laterals. Ajustem si convé. *Envellim
les peces i enganxem amb cola blanca.

4) *Envellim peça paper simulació fusta de 26,8 x 5,5 cms (ULL!! No confondre amb una
de les tires estretes x fer portes!!) i l’enganxem a terra.

5) Enganxem les peces de cartró que formen el sòcol amb les seves corresponents peces
de paper (veure a llista material). *Envellim les 3 peces resultants i les encolem.

6) XEMENEIA
a. Del full de 30,5x30,5 cms de TAGS retallem: la xemeneia, els mitjons i els

fanals. *Envellim totes les peces.
b. Retallem 1,5 cms la xemeneia per la banda de les potes i també la part interior

deixant suficient paper per poder fer pestanyes que es fiquin cap a dins i donin
sensació de “profunditat”. Darrera d’aquestes pestanyes hi enganxem la peça
de paper texturat marró fosc de 6,5x5 cms.

c. A la part superior dels mitjons hi enganxem una mica de feltre adhesiu blanc.
d. Presentem els mitjons sobre la xemeneia i fem forats en els punts on quedaran

penjats. Cada forat ha de travessar mitjó i xemeneia.
e. Amb el cordill marró, lliguem els mitjons a la xemeneia. Ho fem de 2 en 2 i

deixant els nusos a la part vista.
f. Enganxem els fanals per darrera de la part superior dreta de la xemeneia.
g. Posem cinta de doble cara a la part de darrera del paper marró fosc i enganem

tota la xemeneia a la paret.
h. Amb cola calenta i els “tronquets” fem composició de la llenya i ho encolem

davant de la xemeneia.

7) QUADRO PARET
a. Retallem tag AMOR (amb un troquel de rodona sempre ens quedarà millor) i li

fem un marc amb la peça de kraft de 6x6 cms.
b. *Envellim i encolem a la paret

8) CATIFA
a. Retallem tag avets “Naturales”.
b. Enganxem el paper a la peça de feltre adhesiu blanc de 7,5x6,5 cms
c. Retallem en forma ovalada (si tenim troqueladora, millor)
d. *Envellim la peça i encolem davant la xemeneia

(*) OPCIONAL



9) SOFÀ +NOIA
a. Retallem el sofà (del paper de TAG’s) deixant una pestanya de 1,5 cms aprox a

la part inferior (entre pota i pota)
b. Pleguem aquesta pestanya cap enrere per tal que el sofà és pugui mantenir

dret i *envellim.
c. Retallem la noia, *envellim i utilitzem les escumes 3D per enganxar-la davant

del sofà i aconseguir que hi quedi una mica separada.
d. Enganxem tota la composició en el terra de l’àtic posant cola o cinta de doble

cara per sota de la pestanya del sofà.

3) PORTETES
1) Retallem plantilla portes i fem 24 figures combinant estampats amb les tires de

papers variats de 5 x 30,5 cms. També podem utilitzar les restes del full de TAG’s.
2) *Envellim les 24 peces de paper i les enganxem amb cola blanca a les portes.
3) Enganxem els números de fusta (1-24) a les portes ja folrades.

4) ACABATS TEULADA
1) Amb cola calenta enganxem la punta en el frontal de la teulada deixant que pengi cap

a vall. (amb la cola mateix, fer vora als extrems de la punta perquè no es desfili)
2) *Envellim totes les flors de ponsètia
3) Muntem la PONSÈTIA GRAN:

a. Encolem de forma capitulada la flor gran de feltre i paper, la flor gran de flors
verdes i la flor petita de quadros.

b. Passem un tros de cordill vermell pels forats d’un dels botons com si estigués
cosit. *Envellim el botó i l’enganxem al mig de la flor.

4) Muntem la PONSÈTIA PETITA:
a. Encolem de forma capitulada la flor petita d’avets amb la flor petita d’estrelles

vermelles.
b. Fem el mateix que en el pas anterior amb l’altre botó.

5) Encolem a sobre de la teulada les ponsèties i les lletres adhesives “ara ve nadal” i JA
HO TENIM!!

L E S  H O R E S  E N C A N T A D E S

VIC (Barcelona)

leshoresencantades@gmail.com


