
ЛЯЛЬКА ЛИСИЦЯ, 
ЗВ'ЯЗАНА ПО-ФРАНЦУЗСЬКИ 

А. КОМПЛЕКТНІСТЬ 
1 набір попередньо вирізаних фетрових форм, Французька в'язальна котушка з 24-х 
зубцями, в'язальний гачок, нитки, начинка, клей, 1 пластиковий конус, 2 пластикові 
голки і докладні інструкції. 

Б. ВИГОТОВЛЕННЯ ТІЛА ЛИСИЦІ 
Лялька лисиці складається з в'язаної трубки, наповненої з середини і прикрашеної 
зовні. Використана техніка - базова французька в'язка. Ви можете використовувати 
одні і ті ж інструменти і ту ж техніку для створення своїх власних творінь, таких як 
шарфи, ляльки, прикраси і т. Д. 

ВЯЗАННЯ ОСНОВИ 
1. Перші два ряди пряжі складають базу вашої в'язальної роботи і вимагають особливої
техніки. Візьміть коричневу нитку і почніть з зубця позначеним крапкою. Обмотайте
нитку один раз навколо в'язальної котушки за схемою «через зубець», як показано на
малюнку. Залиште вільний кінець близько 10 см і протягніть його через середину
котушки.
2. Обмотайте нитку вдруге, зробивши повне коло. Ви побачите, що два ряди ниток
тепер накладаються один на одного, як показано на малюнку.
3. Скористайтесь гачком. У зубця, де дві нитки пряжі перекриваються, підійміть нижню
петлю через верх.
4. начепив її через зубець.
5. Повторіть той же процес, поки всі інші зубці НЕ будуть пройдені.
6. База завершена і буде виглядати так, як показано на малюнку 6.

В’ЯЗАННЯ 
7. Візьміть вільний кінець нитки і обмотайте його навколо котушки, щоб утворити
повне коло.
8. Підніміть нижню петлю через верх і зачепіть її, як в кроці 3. Повторіть це з усіма
іншими зубцями.
9. Продовжуйте намотування і в'язання до тих пір, поки ви не зробите 9 рядків
коричневої нитки. Далі, продовжуйте, вив'язати 9 рядків помаранчевої нитки, 8 рядків
білої нитки і, нарешті,ще 8 рядків помаранчевої нитки. Зв'яжіть вузликом нитки різних
кольорів. Рекомендується використовувати зубець, позначений крапкою в якості мітки
для продовження кожного завершеного ряду в'язання. Будь ласка, зверніть увагу: не
намотуйте нитки занадто туго, оскільки це буде ускладнювати в'язання. Коли в'яжете,
завжди обережно стягуйте вниз ваше в'язання.
10. Закінчення: після зв’язаних 24 рядків, відріжте нитку, залиште кінець близько 60 см.
Використовуйте голку, щоб протягнути нитку через петлю на кожному зубці, як
показано.
(Напис на рис. 9.)

! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ –
Маленькі деталі.
Не призначено для дітей
до 3-х років.



8 рядів 
8 рядів 
9 рядів 
9 рядів 

11. Зніміть свою роботу з котушки, використовуючи в'язальний гачок.
12. Зв’яжіть пряжу з одного боку.
13. Залиште приблизно одну четверту частину начинки для лисячого хвоста на кроці 14.
Рештою начинки набийте  тіло лисиці. Візьміть пластиковий міні-конус і вставте його в
середину білої пряжі трикотажу, щоб ніс лисиці стирчав. Затягніть, щоб закрити інший
кінець.
14. Хвіст лисиці: застосуйте ту ж техніку, що і на кроках 1-13, щоб зв'язати ще 10 рядів
помаранчевої пряжі і 10 рядів білої пряжі і зробити хвіст лисиці. Набийте хвіст
начинкою, що залишилась. Зав’яжіть, щоб закрити обидва кінці трикотажу.

В. ДОДАВАННЯ ПРИКРАС 
1. Зав’яжіть стрічку приблизно на середині тіла лисиці (де помаранчевий колір
поєднується з білим), як показано на малюнку. Поправте стрічку так, щоб вузол
знаходився збоку.
2. Помістіть одне з попередньо вирізаних вушок на голову лисички.
3. Вставте 20-сантиметрову нитку коричневого кольору в пластикову голку. Зав’яжіть
вузол на довгому кінці. Обмотайте її один раз під фетровим вухом. Ця петля
використовується, щоб пізніше закріпити в'язання. Пропустіть нитку через голову
лисиці і попередньо прорізаними отворами у вушній раковині. Зав’яжіть вузол, щоб
закріпити вухо і обріжте зайву нитку.
4. Повторіть цей крок, щоб прикріпити інше вухо.
5. Розмістіть одну з частин лапки лисиці трохи нижче її шиї. Вставте 20-сантиметрову
нитку помаранчевого кольору в пластикову голку. Зав’яжіть вузол на більш довгому
кінці. Обмотайте нитку один раз навколо лапки. Пришийте лапку до тіла, як показано
на схемі. Зав’яжіть вузол і обріжте зайву нитку. Повторіть цей крок, щоб прикріпити
іншу руку.
6. Виконайте ті ж дії, щоб прикріпити дві ніжки до нижньої частини тіла.
7. Вставте 20-сантиметрову нитку коричневої пряжі в пластикову голку. Зав’яжіть вузол
на довгому кінці. На мордочці лисички прямо під носом протягніть нитку так, щоб
вийшла пряма вертикальна лінія довжиною 1 см. Повторіть ще один раз. Зав’яжіть
вузол і обріжте зайве. Щоб зробити очі лисиці, повторіть цей крок, але по діагоналі, як
показано.
8. Візьміть хвіст лисиці.  Вставте надлишок помаранчевої нитки з хвоста в пластикову
голку. Потім пришийте хвіст до нижньої частини спини. Зав’яжіть вузол, щоб закріпити
з'єднання, і обріжте зайву нитку.
9. Приклейте декорації на ляльку-лисицю, як показано на малюнку. Примітка: нанесіть
достатню кількість клею на обидві частинки елементів, що склеюються. Після
нанесення клею, залиште ляльку принаймні на півгодини, щоб він висох. Ваша
французька в'язана лисиця готова!

Запитання і коментарі 



Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. 
Якщо у вас є 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


