
Вишивка 

ЗМІСТ 

А. 1 п’яльця, 3 частини полотна, 2 шаблони, 2 пластикові голки, 6 котушок кольорових ниток, набивна 
подушка і докладні інструкції. 

Б. ОСНОВНІ СТІБКИ 

Нижче наведено по пунктам перелік основних стібків, які використовуються в більшості вишивок. Суцільні 
чорні лінії показують шлях голки на лицьовій частині полотна, а сірі штрихи показують шлях із зворотного 
боку. Помаранчевим кольором показано, як буде виглядати кінцевий малюнок. Використовуйте одну із 
частин полотна для тренування. Пластикові голки і частини полотна призначені для початківців і 
допоможуть вивчити техніки, щоб робити інші проекти з вишивання у майбутньому. 

1. Вперед голку

Стібок «вперед голку» є самим першим, базовим у ручному шитті і вишиванні. Цей простий стібок буде 
використовуватися в багатьох проектах. 

2. Стебловий шов

Цей стібок добре підходить для вигнутих ліній, таких як виноградна лоза і стебла рослин. Вони будуть 
використовуватися в основному для контурів. 

3. Зметувальний шов

Зметувальний шов використовується, щоб зміцнити краї товстих матеріалів. Він традиційно 
використовується для країв ковдр. 

4. Стібок ялинкою

Стібок ялинкою також називається плетений стібок і часто використовується для декоративного 
оздоблення. 

5. Тамбурний стібок

Тамбурний стібок є дуже старою технікою, яка використовує послідовність петель, щоб створити 
зображення ланцюга. 

6. Французький вузлик

Французький вузлик є основним елементом, який може 

накручуватися разом, щоб робити лінії і форми. Також може використовуватися, щоб заповнювати 
серединки квітів або робити поля з точок-горошків. 

7. Стібок «лінива ромашка»

Він також відомий як петля з прикріпом і є петельним стібком, який можна вишивати окремо або групою. 
Він часто використовується для пелюсток або картин із квітами. 

8. Летючий стібок

!УВАГА:

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. НЕ для 
дітей віком до 3 років. 



Летючий стібок, також відомий як Y-стібок або стібок відкрита петля, робиться дуже легко і виглядає, як 
буква Y. 

9. Стібок «пір'я» 

Стібок «пір'я» відмінно підходить для вишивки виноградин та гілок - всюди, де ви хочете зробити що-
небудь зелене. 

10. Вишивка хрестиком 

Хрестики отримали свою назву від своєї Х-подібної форми. 

В. ПОЧАТОК ВИШИВАННЯ 

1. Натягніть чисту частину полотна і шаблон із візерунком метелика, зверненим до вас, на внутрішній обід 
п'ялець, як показано. Потім одягніть зовнішній обід поверх. Закріпіть гвинтом зовнішній обід і обережно 
потягніть краї полотна, так щоб воно натягнулося. Переконайтеся, що тканина утворює зображення «Т», а 
не «Х». 

2. Оберіть колір нитки і відріжте нитку довжиною приблизно 60 см. Всуньте її у вушко голки і зав'яжіть 
вузлик на довшому кінці. Використовуючи стебловий стібок, почніть вишивати контур метелика. Після 
закінчення вишивання контуру, видаліть паперовий шаблон. Тепер ваша схема готова, щоб заповнити її 
стібками. 

3. Використовуючи наведений нижче малюнок і номери стібків в розділі Б, ви можете змішувати малюнки, 
надруковані на шаблоні, або створити власну комбінацію стібків. Коли ви закінчите, звільніть полотно від 
п'ялець і додайте рамку або декоративну строчку навколо вашого метелика. Щоб відобразити закінчену 
роботу, просто встановіть її в п'яльця і повісьте їх або перейдіть до відповідного розділу, щоб зробити міні-
подушку або міні-сумку з двох частин полотна. У комплект також входить шаблон для вишивання сови. 

Г. ЗРОБІТЬ МІНІ-ПОДУШКУ АБО МІНІ-СУМКУ 

1. Складіть дві частини полотна вишитими сторонами один до одного. Використовуйте стебловий стібок, 
щоб зшити разом три сторони (ліву, праву і низ), залишивши верх відкритим. 

2. Коли закінчите, виверніть роботу на правий бік, так щоб вишивка була на зовнішній стороні, а шов 
всередині. 

3. Щоб зробити міні-подушку, наповніть мішечок, який у вас вийшов і зашийте верх, щоб завершити роботу. 
Щоб зробити міні-сумку, пришийте ручки зі стрічки або шнурка (не входять до комплекту) до верхніх країв 
мішечка. 

Питання 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 

 


