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P3: La fabricació de teixitsP3: La fabricació de teixits
Objectius

1. Analitzar les característiques bàsiques dels teixits.
2. Identificar els lligaments bàsics i determinar-ne el curs. 
3. Diferenciar els diferents tipus de teixits i els fils que els constitueixen. 
4. Representar lligaments gràficament.

Descripció

Descripció de teixit

La part predominant de tota peça de vestir és el teixit. Si s’agafa un teixit i s’observa amb 
deteniment es pot veure que està constituït per uns fils en sentit vertical i uns altres fils en 
sentit horitzontal que s’entrecreuen; l’ordit i la trama, o bé, si es tracta d’un teixit de punt, per 
una sèrie de fils formant malles.

Teixit pla Teixit de punt

Per  a  la  fabricació  de  teixits  s’utilitzen  els 
telers, mitjançant  els quals podem lligar els 
fils de l’ordit amb els fils de la trama.

En un teler els fils de l’ordit són els que es 
disposen al llarg d’aquest i  els de la  trama 
són els que es fan passar entre els fils  de 
l’ordit  per  formar  els  lligaments.  Al  fils  de 
trama també se’ls anomena passades.

En el teler, l’espai per on passen els fils de 
trama,  que  des  d’ara  anomenarem 
passades,  per  enllaçar-se  amb  els  d’ordit, 
que des d’ara anomenarem fils, rep el nom 
de calada. Esquema d’un teler

Hi ha diferents mètodes per fer les passades. Actualment el mètode més eficaç i productiu 
consisteix a transportar el fil amb un flux d’aire. Un mètode que va tenir molta importància 
durant la revolució industrial per fer passar el fil de trama a través de la calada i que avui 
pràcticament no es fa servir era utilitzar una llançadora. Les llançadores normalment eren 
de fusta i portaven el fil de trama a l’interior bobinat sobre una bitlla. 

A mesura que es desplaçaven les llançadores per dins de la 
calada, per un orifici situat en un dels seus extrems, sortia el fil 
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que quedava situat entre els fils de l’ordit. Les llançadores eren impulsades per sistemes de 
garrots o espases a base de cops. 

Els lligaments i la seva representació gràfica

La forma amb què es disposen els fils i les passades en els teixits s’anomena lligament. Hi 
ha  infinites  possibilitats  a  l’hora  de  combinar  els  fils  i  les  passades  i,  per  tant,  infinits 
possibles lligaments.
En un lligament quan un fil passa per sobre d’una passada es diu que el fil  Pren. En cas 
contrari, es diu que el fil Deixa.

En el teixit  de la imatge de l’esquerra el fil  marcat com a f1 
deixa en relació a les passades marcades amb com a p1, p3, 
p4 i p5 i pren respecte les passades p2 i p6. 
En canvi, el fil marcat com a f5 pren en relació a la passada 
marcada com a p1 i deixa en relació a la resta de passades.

Els lligaments es poden representar gràficament en 
un full quadriculat on les columnes de la quadrícula 
representen els  fils  i  les files, les passades.  Així, 
cadascun del quadres de la quadrícula representa 
la intersecció entre un fil i una passada. Quan un fil 
pren en relació a una passada es dibuixa un signe 
en  el  quadre  que  correspon  a  la  intersecció 
d’aquest fil i aquesta passada. 

Representació gràfica d’un lligament

A  la  representació  mínima  del  lligament  se  l’anomena  curs.  La  disposició  del  fils 
representada en el curs es repeteix al llarg i a l’ample del teixit.  En el dibuix que teniu a 
continuació es ressalta el curs d’un lligament.

Hi ha uns lligaments que, donada la seva estructura, s’anomenen lligaments simples. De 
lligaments simples n’hi ha tres que són:

• el tafetà
• la sarja
• el ras.

Cadascun d’aquests lligaments simples té els seus derivats.
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Els lligaments simples

El tafetà

D’entre els lligaments simples, el més senzill de tots és el tafetà, també anomenat plana. En 
aquest lligament els fils prenen i deixen alternativament en relació a les passades. 

Lligament de tafetà o plana

Els  lligaments  derivats  del  tafetà  són  els  teletons  i  les  esterilles.  Aquí  en  teniu  alguns 
exemples:

Teletons Estoreta

La sarja

Els teixits amb un lligament de sarja es caracteritzen per presentar unes franges diagonals a 
la superfície. Alguns exemples de lligaments de sarja són:

Sarja Sarja amb la 
diagonal invertida

Teixit de sarja

Altres exemples de sarges es poden veure a les imatges següents:
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El ras

Els lligaments de ras es caracteritzen per tenir els pren repartits uniformement per tot el curs. 
Aquest tipus de lligaments, sovint, presenten bordons a la seva superfície.

A continuació teniu un exemple de lligaments de ras:

Principals característiques dels teixits

Ja hem vist una de les característiques més important d’un teixit, el seu lligament. Hi ha, 
però,  altres  característiques  que  també  tenen  molta  importància,  com  per  exemple  la 
composició  dels  fils  que el  formen,  la  densitat  del  teixit  en fils  i  passades per unitat  de 
longitud, que normalment mesurem en fils i/o passades per centímetre, els acabats que se’ls 
aplica... Aquestes característiques i d’altres, combinades adequadament, definiran la futura 
aplicació a què serà destinat un teixit.

Equipament

Material Eines - Màquines
• Llistons de fusta de 25 mm d’amplada 
per 8 mm de gruix.
• Barres cilíndriques de fusta de 8 mm de 
diàmetre.
• Barra  cilíndrica  de  fusta  de  5  mm de 
diàmetre.
• Cola blanca.
• Agulles de cosir grans.
• Fils de llana o altres materials gruixuts i 
de colors diferents.
• Fulls de paper de colors diferents.
• Teixits de diferents tipus.
• Cinta adhesiva.

• Serres de tallar fusta
• Cargols de banc
• Cúters
• Punxons
• Tisores
• Trepant de sobre taula

Activitats

Activitat 1

1. Fabriqueu un senzill teler de fusta que després podreu utilitzar per fer-hi teixits. Les 
instruccions necessàries per fer el teler les trobareu a l’annex del document.

2. Feu servir el teler de fusta que heu fabricat a l’exercici anterior per fer-hi un lligament. 
Representeu en la quadrícula el lligament que heu elaborat.
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3. Fabriqueu alguns lligaments simples fent ús de tires de paper de colors. Feu servir la 
plantilla que teniu a l’annex del document. Per fabricar els teixits podeu seguir el 
procediment que es comenta tot seguit:

• Talleu amb un cúter les línies verticals de la plantilla i que representen els fils d’ordit.
• Si voleu fils d’ordit de colors, canvieu-los per serpentines. En aquests casos haureu 

de tallar els fils que vulgueu substituir, i fer passar les serpentines per l’interior d’uns 
petits talls que prèviament haureu d’haver fet a sobre i a sota dels fils que voleu 
substituir.

• Passeu les serpentines, les quals representen les  passades, a través dels fils d’ordit 
que heu preparat en les passes anteriors, disposant-les d’acord amb el curs del 
lligament que vulgueu fabricar.

• Una vegada tingueu fet el teixit enganxeu les tires de paper utilitzant cinta d’adhesiva 
transparent.

Activitat 2

1. Marqueu el curs dels lligaments que teniu a continuació i, per cadascun, digueu de 
quin tipus es tracta.
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Activitat 3

1. Preneu un parell de teixits, dibuixeu-ne el lligament i determineu-ne la densitat d’ordit i 
trama. Enganxeu al full una petita mostra dels teixits i intenteu dir de quin tipus de teixit 
es tracta.

Teixit 1
Curs del lligament Mostra Densitats

Ordit:   _______ fils/cm.
Trama: ______ passades/cm.

El teixit 1 podria ser _______________.

Teixit 2
Curs del lligament Mostra Densitats

Ordit:   _______ fils/cm.
Trama: ______ passades/cm.

El teixit 2 podria ser _______________.

Qüestionari

1. El tipus de lligament afecta a l’aspecte del teixit? Poseu dos exemples.

2. Poseu exemples de teixits de la llar que estiguin fabricats amb teixits simples.

3. Expliqueu, tot posant exemples, perquè les matèries tèxtils que constitueixen els 
teixits, el curs, les densitats d’ordit i trama... determinen la futura aplicació dels teixits.
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4. Busqueu informació sobre els teixits i els telers Jaquard. Expliqueu quines són les 
principals característiques d’aquests teixits.
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