
 

 

Шиття Медведик 

А. ВМІСТ 

Попередньо нарізані повстяні форми, 6 котушок з нитками для вишивки, 1 значок, 2 пластикові голки, набивка і 

докладні інструкції. (Ножиці також необхідні, але не входять у комплект. При використанні ножиць потрібен нагляд 

дорослих). 

Б. СТІБКИ 

Перш ніж почати вишивати Тедді, спочатку вивчіть основні стібки (див. нижче). Кожен стібок представлений 

номером, який буде показаний на малюнках по збірці. Кроки стібка вказані нижче. Ті ж самі навички можуть бути 

застосовані до іншої роботи зі стібками. 

1. Зметувальний стібок 

Зметувальний стібок є найголовнішим стібком, який використовується у ручному шитті. Цей легкий стібок створює 

пунктирну лінію на вашій роботі. 

2. Стібок «назад голку» 

Стібок «назад голку» є міцнішим, ніж зметувальний стібок. Він, в основному, використовується для зшивання 

разом двох шматків матерії або для обведення. 

3. Гладь 

Гладь є довгим плоским стібком для вишивання, що дає вигляд атласу.  

4. Стібок зиґзаґ  

Зиґзаґоподібний стібок еластичний і довговічний. Може використовуватися для зміцнення петель. 

5. Розширений зиґзаґоподібний стібок 

Розширений зиґзаґоподібний стібок - це просто розширена версія зиґзаґоподібного стібка. 

6. Обметувальний стібок 

Обметувальний стібок використовується для зміцнення краю товстих матеріалів. Традиційно використовується для 

окантовки ковдр. 

7. Стібок ланцюжок 

Стібок ланцюжок - це дуже стара техніка, яка використовує серію петельних стібків для формування ланцюжкового 

малюнка. 

8. Вишивка хрестом 

Вишивка хрестом отримала свою назву від своєї x-форми. 

В. НИТКА 

У цьому проекті ми будемо використовувати техніки як одинарної, так і подвійної нитки. 

 

О Одинарна нитка 

Одинарну нитку добре використовувати, якщо ви турбуєтеся, що може щось піти не так, тому що вона трохи тонше. 

Вона дозволяє легко вийняти голку і зняти кілька швів. Ви повинні бути обережні, щоб випадково не витягнути 

нитку з голки під час шиття. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

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

Пластикові голки містять функціональні 
гострі кінці. 



П Подвійна нитка 

Подвійна нитка трохи сильніша і товща. Добре підходить для виготовлення набивних речей. Нитка не може 

вислизнути з голки під час шиття, так що ви можете шити трохи швидше. 

Г. ПОЧАТОК ВИШИВАННЯ 

Лінії носа і рота 

Підберіть повстяну форму морди. Відріжте темно-рожеву нитку довжиною приблизно 60-70 см в довжину. 

Використовуйте 3 стібка гладдю подвійною ниткою, щоб зробити ніс, а потім закріпіть вузол позаду. 

Для лінії рота використовуйте коричневу нитку і шов «назад голку» з подвійною ниткою, щоб створити контур рота, 

як показано на малюнку. 

Внутрішня сторона вуха і морда  

Візьміть повстяні форми зовнішньої і внутрішньої частин ведмежого вуха. Зіставте відповідні, попередньо вирізані, 

отвори на обох частинах. Відріжте коричневу нитку довжиною приблизно 60-70 см і за допомогою одинарної нитки 

і стібка «назад голку» прошийте їх. Ваша внутрішня частина ведмежого вуха зроблена. 

Те ж саме для морди. Помістіть готову форму повсті на повстяну поверхню форми голови ведмедя і вирівняйте 

відповідні, попередньо вирізані, отвори. Використовуйте стібок «назад голку» з одинарною ниткою, щоб зшити дві 

форми. Це буде виглядати так після закінчення. 

Очі 

Використовуйте коричневу нитку і 3 стібка гладдю подвійною ниткою, щоб зробити очі. 

Вишивка тіла 

Використовуючи малюнок і номери стібків в розділі Б, а також методи шиття в розділі В, ви можете прикрасити 

свого ведмедя гарними візерунками або створити власну комбінацію стібків. 

Дотримуйтесь тих самих прийомів і моделей на спині ведмедя. 

Д. ШИТТЯ ВЕДМЕДЯ 

1. За допомогою стібка «назад голка» і одинарної нитки, зшийте передню і задню повстяні форми, залишивши 

частину тіла не зшитою. 

2. Заправте набивку і прошийте верхню сторону, щоб закінчити. 

3. Не забудьте приколоти значок для вашого улюбленого ведмедя. Надзвичайно гарно! Ваш ведмідь закінчений! 

 

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 (044) 465 75 50, веб-сайт: 
www.afk.ua 

 


