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А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Прочитайте перш ніж почати викорстовувати n 
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1. Призначений для дітей старше 8 років.
2. Потрібні ножиці  (не входять в набір). Рекомендується допомога та нагляд дорослих.
3. Цей комплект та його готовий продукт містять невеликі деталі, які можуть спричинити задуху при

неправильному використанні. Тримати подалі від дітей до 3 років.

В.КОМПЛЕКТНІСТЬ 
1 ткацький верстат, 
1 пластикова голка, 
1 ткацький човник, 
1 тканий гребінець, 
різнокольорові нитки, 
нитка основи та деталі 
інструкцій. 

Гребінець 
Пластикова 
голка 
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Ткацький
човник

Кольорові нитки

Нитка
основи }_1 
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Плетіння човником: Якщо ткати за допомогою човника, набагато простіше та швидше 
використовувати напрвляючу. Напрямником може бути олівь або лінійка - "вплетіть" напрямник під 
ниткою і над наступною, повторюючи візерунок, поки ви не досягнете кінця ряду (lив.малюнок на 
стор.1). Зверніть увагу розрив, створений напрмником. Просуньте човник в проміжки між нитками 
(див.малюнок). Видаліть напрямник, ваш рядок заврешений. Повторіть цей процес, поки не 
закінчите плетіння.
Е. ПОЧИНАЄМО
Перш ніж розпочати плетіння, потрібно нанизати нитку основи на ткацький верстат. Нитка основи 
має будти гарно натягнутою. Доьримуйтесь наступних рекомендацій .

1D 11 

Плетіння - відноситься до переплетіння довгих шматочків пряжі або нитки. Термін також відноситься до 
створення тканини. Ткацький верстат - пристрій, який використовується для вплітання ниток у тканину.

Гребінець - смужка з зубчиками з міцного матеріалу, що використовується для прибирання та 
упорядкування ниток або плетіння.

Ткацький човник - пристрій, що використовується для обшивання по всій основі плетіння.

Нитки основи - нитки, які натягнуті вздовж ткацького верстата.

Торочки - спеціальний бордюр з кантом.

Вистукування - легке вистукування по ниткам, для ущільнення рядків пряжі.

Утік- поперечні нитки тканини, що переплітаються з подовжнім.
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 Пропустіть білуу нитку через отвір 
у лівому нижньому куті ткацького 
верстата і зав'яжіть вузол, щоб 
закріпити її на місці. Примітка: 
Верх ткацького верстата має 18 
гачків; нижня має 19 гачків. Це 
дозволяє вирівняти основу рядка, 
компенсуючи перший рядок.
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На 5-му гачку з нижнього лівого 
кута закрутіть білу нитку основи 
навколо нижньої частини гачка і 
потягніть її прямо на верхню 
частину і обведіть навколо п'ятого 
гачка. Щільно натягніть нитку 
основи і обведіть її навколо 
наступного (шостого) гачка знизу і 
знову до верху ткацького верстата.

Select а coloured yarn and cul а 
120cm long piece of yarn. Thread the 
needle so that you have а 20cm 'tail' 
hanging down. 

When the yarn ended the row Ьу goiпg 
over the last string, you will begin the 
new row Ьу going underпeath il. 
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Starting at the middle bottom of lhe When you reach the end of а row, pull 
loom, place the needle under опе the yarn so thal only а 4cm tail 
string and over the next pulling the remains hanging off the loom. 
yarn (called the wefl), so that it 
alternates in а pattern above опе warp 
string and beneath the next: above and 
then beneath, а 11 the way across the 
frame. 

Use а comb to "tap" or push the уагп 
tightly against the frame. Please 
remember 10 tap the yarn every time 
you finish а row. This will ensure your 
work is neat and tight. 

То start а пеw row, make sure you 
alternate the d i rection of the weave: if 
the yarn ended the row Ьу going 
underneath the last string, then you 
will begin the new row Ьу going over it, 
and if the yarn ended the row Ьу going 
over the lasl string, you will begin the 
new row Ьу going underneath it. 
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Голка - ваш найкращий вибір, якщо у вашому 
ткацькому візерунку, використовується багато різних 
кольорів. Голка дозволяє швидко змінювати кольори, 
переходячи від іншого кольору до іншого. 

Продовжуйте це вгору і вниз , поки 
ви не досягнете п’ятого (5-го) гака 
вгорі праворуч. Ви можете 
обмотати нитку навколо п'ятого 
гачка, щоб надалі закріпити нитку. 
Переконайтеся, що нитка в 
кожному рядку добре натягнута. 
Продіньте нитку в отвір у 
верхньому правому куті і зав'яжіть 
її вузлом. Тепер ви готові 
розпочати ткацтво!

Човник призначений для утримування значної 
кількості пряжі і ідеально підходить для великиої 
кількості кольорових блоків. У цьому випадку 
човник, дозволяє плести більшу площу, без 
необхідності  розрізання пряжі.
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Повторюйте схему «над» та «під», 
поки не досягнете бажаної довжини 
кольору. Обережно тяніть пряжу, 
щоб вона не провисла; однак не 
тягніть так сильно, щоб ви не 
стягували нитки основи з боків. 
Обов'язково первіряйте, чи щільно 
прилягає ряд до попердніх.

• 

Щоб змінити кольори або просто 
продовжити там, де закінчилася 
пряжа, просто продіньте кінець 
пряжі через нитку основи і щільно 
притисніть її до попереднього ряду. 
Переконайтеся, що між старою і 
новою пряжею перекриття близько 
2 см(див.малюнок) (Примітка: Не 
зв'язуйте два шматки пряжі разом, , 
оскільки це призведе до розриву, 
або нерівностях готового виробу.)

Продовжуйте плести пряжу по 
кожному ряду, поки не досягнете 
бажаної довжини свого плетіння. 
Заправте кінець пряжі назад у 
попередній ряд і не забудьте 
щільно постукати по пряжі.

Якщо потрібна довжина  досягнута, 
обріжте одну нитку основи і 
завєяжіть кінці подвійним вузлом. 
Повторіть це для кожної нитки 
основи (див.малюнок).
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G. ЯК ЗРОБИТИ КИЛИМОК З КИТИЦЯМИ

Виріжте 2 шматки картону 
приблизно 5,5см х 12см. 
Використовуйте як альтернативу 
напрямнику (див.малюнок). Почніть 
плести, виконайте крок Е4-Е11.

Розріжте петлі з обох сторін і 
зав'яжіть подвійними вузликами.

Н. СПЛЕТІТЬ ВЕЛИЙКИЙ КИЛИМОК 

Обріжте китиці і  всі кінчики, як на 
малюнку

Якщо для вашого плетіння використовується вся площа рамки, не потрібно  обрізати і зав'язувати нитку 
основи, як на малюнку Е 13 - просто зав'яжіть нитку за рамку.

Відріжте 6 довгих кольорових ниток. 
Розділіть їх на 3 групи і заплетіть так, 
як ви заплітаєте волосся. Прикріпіть 
ремінь, щоб закінчити сумку. Вітаємо! 
Ви створили власну міні-сумку! 

Щоб продовжувати плести 
суцільний великий килим, ткайте, 
поки не будете близько 4 см 
зверху. 

Після заповни ть проміжок між 
ними, скористайтеся голкою, щоб 
закріпити кінчик нитку назад у 
ткацький шар. Тримайте надлишки 
пряжі, якщо необхідно.
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Готово! Вітаємо! 
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Завершення 
Ткацький верстат служить, як основа, для вашої роботи. Щоб зняти 
плетіння з ткацького верстата, виконайте наступне:

1. Розв’яжіть або розрізжте дві якірні нитки. Не обрізайте нитки
основи, оскільки це призведе до втрати вашого ткацького проекту.

2. Переверніть ткацький верстат і обережно зніміть нитку основи з
гачків .

3. Закріпіть кожну з двох якірних ниток назад в плетінні. Ви можете
використовувати гачок для в'язання у, щоб витягнути нитку через
нитку основи.

4. Обріжте всі хвости, щоб пряжа була рівною.

I. Поради та інші пропозиції
• Виконання проекту відбувається набагато швидше, якщо плести з плетеними нитками.
• Використовуйте стрічку замість ниток.
• Нанизайте на нитку бісер, а потім вплітайте її у свій виріб.
• Створюйте власні картинки.
• Ткацький верстат  з вашим витвором ви можете повісити його на стіну, щоб усі могли ним

милуватися!

J. ІСТОРІЯ ТКАЦТВА
Плетіння з'явилося дуже давно. Фактично, археологи виявили докази того, що ткацтво існувало ще 
в кам'яному віці! Існує багато видів, стилів ткацтва та матеріалів для ткацтва - наприклад люди в 
усьому світі використовують рослинний, для плетіння кошиків та килимів. Люди також плетуть, 
використовуючи різні види ниток та пряжі. Насправді, до початку епохи промисловості та 
автоматизації ткацьких машин, навички та знання, необхідні для ткання, були дуже важливими для 
більшості культур. Тканина, кошики та килими - речі, які ми дещо сприймаємо як належне, повинні 
були бути зроблені руками. Подумайте, як би вам знадобилося б часу, щоб ви зіткали цілий килим!
Протягом останніх років для прискорення процесу ткацтва, було винайдено багато різних ткацьких 
верстатів. Сьогодні більшість тканин створені на величезних машинах, які набагато швидші та 
ефективніші, ніж людська праця. Тому, хоча ми більше покладаємось на ткачів свого одягу, ми 
визнаємо кваліфікованих ткачів справжніми майстрами. 

Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у васє коментарі 
або питання, або ви виявите, що будь- які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не 
соромтеся звертатися до нашого дистриб' ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви 
також можете зв' язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 465 75 50, веб-
сайт: www.afk.ua

З’єднайте 2 міні-килима разом. 
Залиште китиці внизу і запрвте їх, 
під час зшивання двох килимків 
разом. Наведений вище приклад 
демонструє, як зшити між собою 
прямокутні міні-килимки, зякі ви 
зробили на кроках Е1-Е1З.
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Оскільки важко переплести голку 
над і під ниткою основи в самому 
верху рамки, заведіть нову нитку і 
сплетіть її зверху ткацького 
верстата, зробіть так, як ви робите 
знизу,  вистукайте їх, а потім 
сплетете на залишок.

• 
• 
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Ризик задухи – маленькі деталі. Не 
призначено для дітей до 3-х років.

УВАГА!

Ткацький 
верстат

C. ТЕРМІНИ

Човник
Голка

Напрямник

F. Як зробити свою власну міні-сумку

Додайте дві основи з лівої та правої 
сторони верстата. Цього разу 
використовуйте кольорову нитку в 
якості нитки основи. Виконайте 
кроки Е1-Е3. Мета цього - ви 
досягнете кольорових китиць для 
свого килимка.

Покладіть інший картон на верхню 
частину нитки основи. 

Розріжте петлі з обох сторін і 
зав'яжіть подвійними вузликами.

Тепер у вас є власний килимок з 
китицями! Ви також можете 
спробувати зробити килимок без 
китиць.




