
В'язані брошки
Брошки із зображенням тварин 

Цей комплект містить матеріали для виготовлення 10 різних в'язаних тварин, які показані нижче. Ви можете 
слідувати вказаним пунктам поруч з об'єктом, і створювати тваринок крок за кроком. 

Жабка G1 до G20 Курча G1 до G18, H1 до H27 
Р3 J1 до J5 
G1 до G18, H1 до H21 Р3 
Р2 Р2 

Медвідь G1 до G18, H1 до H21 Порося G1 до G18, H1 до H20 
K1 до K7  K1 до ЛK7 
Р3  Р3 
Р2  Р2 

G1 до G18, H1 до H20 
Тигр G1 до G18, H1 до H20 Кішка G1 до G18, H1 до H20 

K1 до K7  L1 
Р3  Р3 
Р2  Р2 

 G1 до G20 

Кролик G1 до G18, H1 до H20 Собака G1 до G18, H1 до H20 
N1 до N2  N1 до N2 
Р3  M1 до M20 
P2  Р3 

 Р2 

Восьминіг G1 до G18,H1 до H20 Мавпа G1 до G18, H1 до H20 
O M1 до Н7 
G1 до G20 Р3 
Р3 Р2 
Р2 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції, перед тим як починати 

1. Цей комплект призначений для дітей старше 8 років.

2. Потрібні ножиці (не входять у комплект). Рекомендується постійна допомога і нагляд дорослих.

3. Цей комплект і кінцевий продукт містять дрібні деталі, які представляють ризик задухи. Тримайте у

недоступному для дітей віком до 3 років місці.

B. ВМІСТ

10 котушок ниток, 1 в'язальна спиця, 2 пластикові голки, 10 клейких фетрових заготовок, 10 англійських

шпильок і різнокольорові ілюстрації для праворуких і ліворуких. Вміст передбачає виготовлення 10 брошок.

C. ІНШІ ЗАУВАЖЕННЯ

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Небезпека задухи - дрібні

деталі.
Не для дітей віком до 3 років.
Пластикові голки і штирі

містять функціональні гострі
кінці



1. Для створення великих в’язаних речей можна використовувати найпоширеніший спосіб: вив'язування 

маленьких частин і з'єднання їх разом. Це значно спростить роботу над проектом. Таким чином ви можете 

продовжувати займатися вашим хобі де завгодно, в автобусі, під час перегляду ТБ, в будь-якому місці і в будь-

який час. Закінчивши цей комплект і вивчивши основні техніки, ви будете в змозі вив'язувати майже будь-які 

форми, які ви захочете. Потім ви зможете поєднувати їх, щоб отримати все, що вам подобається. Використовуйте 

вашу уяву і веселощі не закінчаться. Навчившись одного разу, ви зможете користуватися своїми навичками все 

життя. 

2. Інструкції нижче розділені на наступні секції. 

- Починаємо (секції D-G). 

- Робимо голови (секція H). 

- Додаємо особливості (секції І-O). 

- Завершальні штрихи (Р-R). 

Рівень майстерності структурується від простого до складного. Не переходьте до наступних технікам/секціям, 

якщо ви не повністю оволоділи попередніми. Добре попрактикуйтесь, перш ніж вирушити далі, і ви виявите, що 

вам буде простіше розуміти інструкції до наступної техніки/секції. Якщо ви новачок у в'язанні гачком, то 

наберіться терпіння. 

3. Деякі кроки базових технік пропускаються в секціях підвищеного рівня. Вам може знадобитися повернутися 

назад до попередньої секції для уточнення деталей. 

4. Під час вашої практики в техніках ви можете захотіти повернутися назад, щоб переробити деякі частини цілого 

шматка. Просто розкріпіть стібки і в'язання буде розплутуватися петля за петлею. 

5. Деякі частини пряжі будуть виділені різними кольорами, щоб допомогти і проілюструвати процес. 

6. Для тих, хто використовує ліву руку надається набір зворотних ілюстрацій в останній секції цього буклету 

(Дзеркальні ілюстрації для лівої руки). 

Перш ніж почати в'язання, вам потрібно навчитися тримати пряжу і в'язальний гачок, а також як читати 

візерунки для в'язання.  

D.  ЯК ТРИМАТИ ПРЯЖУ І ГАЧОК ДЛЯ В’ЯЗАННЯ 

Тримайте пряжу в лівій руці, як показано на малюнку. Тримайте гачок для в'язання в правій руці тим же способом, 

як ви тримаєте ручку. Для шульг - навпаки (Дзеркальні ілюстрації для лівої руки). 

У наступній секції будуть продемонстровані три базові техніки. Кожна з них представлена символом. Ви можете 

комбінувати ці техніки, щоб створювати більш складні форми в наступних секціях. На початку цих секцій ви 

побачите зображення, яке містить ці символи. Це дозволить вам мати загальну картину, як створюється ваше 

в'язання. 

E. БАЗОВА ТЕХНІКА 1: ПЕТЕЛЬНИЙ ЛАНЦЮЖОК (ТАМБУРНИЙ СТІБОК) 

Петельний ланцюжок складає основу більшості в'язаних речей. Якщо ви новачок у в'язанні, може знадобитися 

деякий час, щоб ви відчували себе комфортно з цією технікою. Наберіться терпіння і практикуйтесь, створюючи 

безперервний ланцюжок. Ви навчитеся, як регулювати натяг, для того щоб зробити акуратний ряд петель. 

E1. Зробіть петлю, як на малюнку, і протягніть пряжу, щоб зробити ковзний вузол. 

E2. У вас повинен утворитися ковзний вузол на в'язальному гачку. 

E3. Тримайте моток пряжі в лівій руці, як показано на малюнку. 



E4. Тепер тримайте ковзний вузол великим і середнім пальцями лівої руки. Використовуйте вказівний палець, 
щоб регулювати натяг пряжі. 

E5. Обведіть в'язальний гачок навколо пряжі (показано, як секція А, і позначено рожевим на малюнку). 
Оберніть цю секцію нитки навколо гачка. Це буде називатися «нитка поверх» в наступних інструкціях.  

E6. Протягніть секцію А через петлю ковзного вузла. 

E7.Сформується петельний ланцюжок і він буде виглядати, як на малюнку. 

E8. Повторюйте кроки E5-E7, щоб подовжити ланцюжок. Спробуйте не затягувати нитку дуже туго, оскільки це 
може ускладнити подальші дії. 

 

F. БАЗОВА ТЕХНІКА 2: СТОВПЧИК БЕЗ НАКИДУ 

При в'язанні тамбурним стібком, як описано вище, ви сформуєте робочу основу. Ця техніка створює тугу щільну 
тканину. Попрактикуйтесь в цій техніці і переходите до наступного кроку тільки тоді, коли освоїте цей.  

F1. Зробіть основу ланцюжка з 10 стібків, використовуючи техніку тамбурного стібка, описану в секції вище.  

F2. Після останнього стібка на основі зробіть одинадцяту петлю (показана рожевим кольором). Ця додаткова 
петля потрібна для наступного ряду. Вона також відома як «петля повороту» і необхідна щоразу, коли 
створюється новий ряд. 

F3. Тепер вставте в'язальний гачок назад в 10-ту петлю (позначена фіолетовим). 

F4. «Накид» секція А (позначена зеленим). 

F5. Візьміть і простягніть секцію А через 10-ту петлю. 

F6. Тепер ви побачите дві петлі на в'язальному гачку. 

F7. «Накид» секція Б (позначена помаранчевим).  

F8. Простягніть секцію Б через дві петлі на в'язальному гачку. 

F9. Тепер ви зробили «стовпчик без накиду». Він повинен виглядати, як на цьому малюнку. 

F10. Тепер вставте гачок в 9-ту петлю. Повторіть кроки F4-F8. 

F11. В'яжеться інший стовпчик без накиду. 

F12. Продовжуйте робити стовпчик без накиду уздовж залишку другого ряду, коли ви досягнете початку 
першого ряду накиду секція В (позначена темно-синім). 

 

G. БАЗОВА ТЕХНІКА 3: ЧАРІВНЕ КОЛО 

Чарівне коло також називається регульованим колом. Це найкраща техніка для створення округлих дрібничок. 
Чарівне коло дозволяє вам затягнути перший ряд, залишаючи будь-який інший вільними. Це найкраща техніка 
для в'язання капелюшків, килимків, підставок і мереживних прикрас, які мають круглу форму. 

Зауваження: тверді овальні символи представляють широко використовувану просту техніку, «напівстовпчик без 
накиду», або закріплювальна петля, яка демонструється на кроках G15-G17 нижче. Напівстовпчик без накиду 
також відомий як завершальний стібок. 

G1. Створіть коло з хвостиком позаду робочої нитки. Тепер тримайте перетин великим і середнім пальцями 
лівої руки. 

G2. Простягніть секцію А вперед (позначена рожевим) через коло позаду. 

G3. «Накид» секція B (позначена блакитним) 

G4. Зачепіть і простягніть секцію B через першу петлю. 

G5. Повітряна петля зроблена. 

G6. Простягніть секцію C вперед (позначена рожевим) через коло позаду. 



G7. «Накид» секція D (позначена помаранчевим). 

G8. Завершіть перший стовпчик без накиду, простягнувши секцію D через обидві петлі на гачку. 

G9. Стовпчик без накиду створюється. 

G10. Повторіть ті ж кроки, як в G6-G8. Простягніть секцію E вперед (позначена рожевим) через коло позаду. 

G11. «Накид» секція F (позначено темно-синім). 

G12. Завершіть другий стібок стовпчика без накиду, простягнувши петлю через обидві петлі на гачку. 

G13. Два стібка стовпчика без накиду зроблено. 

G14. Подовжуйте стовпчик без накиду уздовж кола до тих пір, поки ви не зробите 7 стібків. Потягніть і затягніть 
хвостик, щоб зробити повне коло.  

G15. Щоб завершити коло, вставте гачок у першу петлю. 

G16. Накид секція G (позначений рожевим). 

G17. Простягніть через обидві петлі. Закріплювальна петля зроблена. 

G18. Міні-коло створено. Воно може бути використане для мордочки кішки, прикраси для собаки, оком для 
жаби або восьминога. 

G19. Збільште розмір останньої петлі і розріжте її ножицями, якщо ви не продовжуєте коло для голови тварини. 

G20. Переверніть коло на інший бік і зав'яжіть вільні кінці подвійним вузлом! Ваше міні-коло тепер закріплене і 
закінчене. 

H. БАЗОВЕ КОЛО ДЛЯ ГОЛОВИ ТВАРИНКИ 

В основі голів більшості тварин лежить базове коло. Почніть з чарівного кола, отриманого на кроці G18, і 
продовжуйте, щоб зробити більше 3 обходів для отримання більшого кола для голови. Якщо ви хочете додати 
інші частини, такі як вуха і руки, ви можете зупинитися на останньому обході і перестрибнути на відповідну 
секцію.  

Зауваження: 2 оболонки стовпчика без накиду. Кожного разу, коли ви хочете збільшити 1 стовпчик без накиду, 
робіть 2 стібка на тому ж стібку, який демонструється на кроках H4-H12. 

H1. Почніть з кроку G18 і продовжуйте в'язання. 

H2. Візьміть і простягніть секцію А через петлю. 

H3. Ланцюжок створюється 

H4. Почніть робити 2 оболонки. Тепер вставте гачок нижче останньої петлі на краю кола і сформуйте «стовпчик 
без накиду».  

H5. Простягніть секцію B (позначена червоним) через петлі. 

H6. Зробіть накид секція C (позначено рожевим) 

H7. Простягніть нитку через дві петлі. 

H8. Тепер ви зробили стовпчик без накиду. 

H9. Вставте гачок в той же стібок, зробіть накид секція D (позначений помаранчевим) і простягніть через першу 
петлю. 

H10. Зробіть накид секція E (позначено червоним). 

H11. Простягніть нитку через дві петлі. 

H12. Тепер зроблено два стібка в позначеній петлі, які представляють надбавку. Вставте гачок в наступну петлю. 

H13. Зробіть накид секція F (позначений фіолетовим) і простягніть через першу петлю. 

H14. Зробіть накид секція G (позначено синім). 

H15. Простягніть нитку через дві петлі. 

H16. Тепер вставте гачок у наступну петлю спереду назад. 



H17. Продовжуйте в'язати, поки не закінчите рядок. 

H18. Щоб закінчити коло, вставте гачок у першу петлю. 

H19. Зробіть накид секція H (позначений рожевим). Простягніть через першу петлю і останню петлю. 
Закріплювальна петля зроблена. 

H20. Сформовано середнє коло. Закрийте петлю для п'ятачка поросяти. В іншому випадку продовжуйте в'язати 
ще 2 рядки. Щоб додати вуха, зупиніться, перш ніж зробити останній ряд. 

H21. Основа голови тваринки зроблена! 

Ви можете звернутися до індивідуальних секцій, щоб додати різні особливості тварин до основи голови і 
перетворити їх в різних тваринок. 

 

I. ЗМІНА КОЛЬОРУ НИТКИ 

Щоб зробити ваше в'язання більш різнокольоровим та барвистим, ви можете змінити колір нитки в будь-якому 
місці. 

I1. Просто вставте гачок спереду назад і зробіть накид ниткою іншого кольору. 

I2. Прямуйте до закріплювальної петлі. 

I3. Продовжуйте в'язати, як зазвичай. Залиште попередню кольорову нитку. 

I4. По завершенню в'язання зав'яжіть всі вільні кінці ниток подвійним вузлом на зворотному боці. 

J. КУРЯЧИЙ ГРЕБІНЕЦЬ 

J1. Дотримуйтесь кроків, які були описані раніше (G1-H21), щоб зробити велике коло. Зробіть накид 
кольоровою ниткою ззаду і тримайте перетин великим і середнім пальцями лівої руки. 

J2. Це повинно виглядати так.  

J3. Додайте 5 повітряних петель і зачепіть назад за ту ж петлю. 

J4. Зробіть закріплювальну петлю. Повторіть кроки J3-J4 двічі.  

J5 . Курячий гребінець зроблено. Витягніть останню петлю і розріжте її. Зав’яжіть вільні кінці позаду. 

K. ВЕДМІДЬ, ПОРОСЯ І ТИГРЯЧІ ВУХА 

K1. Перш ніж закінчити останній ряд, додайте 5 повітряних петель для вух. Вставте гачок у позначену петлю і 
зробіть накид.  

K2. Простягніть нитку через петлю. Напівстовпчик без накиду зроблений. 

K3. Продовжуйте, щоб зробити 4 стовпчика без накиду. (5 стовпчиків без накиду для кошеняти, щоб збільшити 
відстань між 2 вухами). 

K4. Додайте 5 повітряних петель для іншого вуха.  

K5. Вставте гачок назад в позначений стібок і зробіть накид з напівстовпчиком без накиду. 

K6. В'яжіть з одним стовпчиком без накиду і слідуйте з напівстовпчиком без накиду. Голова вашої тваринки з 
вушками зроблена. 

K7. Збільште розмір останньої петлі і розріжте її ножицями. Зв'яжіть два вільних кінця позаду. 

L. ВУШКА КОШЕНЯТИ 

L1. Вуха кошеняти подібні вухам ведмедя і поросяти. Дотримуйтесь кроків із секції Л, на цей раз для вух 

потрібно тільки 3 повітряні петлі.  

M. ВУХА МАВПИ 

M1. При закінченні останнього ряду півкола додайте 5 повітряних петель для вуха мавпи. 



M2. Вставте гачок в той же стібок і зробіть накид. 

M3. Простягніть нитку через петлю. З'єднувальний стовпчик зроблено.  

M4. Продовжуйте в'язати, поки не досягнете другої останньої петлі кола, потім додайте 5 повітряних петель для 
вуха. Вставте гачок у призначений стібок і зробіть накид. 

M5. Закріпіть вухо закріплювальною петлею. 

M6. Щоб завершити коло, вставте гачок у першу петлю. Зробіть накид, простягніть через першу петлю і останню 
петлю. З'єднувальний стовпчик зроблено.  

M7. Збільште останню петлю і розріжте її ножицями. Зв'яжіть два вільних кінця позаду. Голова вашої мавпочки 
готова. 

N. ВУХА КРОЛИКА І СОБАКИ 

N1. Щоб додати довгі вуха тварині, перед закінченням останнього ряду додайте 6 повітряних петель для 
кролика і собаки. Для вух різного кольору зверніться до кроків I1-I4. 

N2. Тепер вставте гачок спереду назад у п'яту петлю (позначена фіолетовим). Зробіть кроки F1-F12, щоб 
завершити вухо стовпчиком без накиду, потім зробіть закріплювальну петлю. 

O. ЩУПАЛЬЦЯ ВОСЬМИНОГА 

Дотримуйтесь кроків О1-О2 і повторіть 4 рази, щоб зробити щупальця восьминога.  

Р. БАЗОВІ ТЕХНІКИ ШИТТЯ 

Після в'язання гачком і технік, описаних вище, ви можете використовувати наступні базові техніки шиття, щоб 

додати особливості та інші деталі на мордочках, і перетворити їх в різних тварин і створінь. Ви можете також 

розробити ваш власний проект. 

P1. ЗМЕТУВАЛЬНИЙ СТІБОК 

Зметувальний стібок є найголовнішим стібком, який використовується у ручному шитті і вишиванні. Цей 

простий стібок буде використовуватися у великій кількості наших проектів для з'єднання двох зв’язаних частин 

разом. 

P2. СТІБОК «НАЗАД ГОЛКУ» 

Стібок «назад голку» - це стібок, яким шиють назад по відношенню до напрямку шиття. Він утворює лінії, які 

використовуються для ліній носа, рота і т.д. 

P3. ФРАНЦУЗЬКИЙ ВУЗЛИК 

Французький вузлик – це стібок, коли нитка обмотується один або два рази навколо голки, яка потім 

пропускається назад через шиття майже в тій же точці, щоб утворити невелику горошину. Ця техніка буде 

використовуватися для очей тварин. 

Q. З'ЄДНАННЯ ДВУХ В'ЯЗАНИХ ЧАСТИНОК ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМЕТУВАЛЬНИХ СТІБКІВ 

Q1. Тримайте дві частини разом лицьовою стороною до себе. 

Q2. Використовуйте ту саму кольорову нитку для зметувальних стібків, щоб зшити дві частини разом, і зав'яжіть 
вузол на кінці нитки.  

R. ВИГОТОВЛЕННЯ БРОШКИ З ТВАРИНАМИ 

R1. Якщо ви закінчили шиття, трохи обріжте вільні кінці ниток.  



R2. Зніміть захисну смужку з клейкого фетру і приклейте його на зворотну сторону брошки. А в кінці заколіть 

шпильку. Ваша брошка готова! 

Дзеркальні ілюстрації для лівої руки 

D. ЯК ТРИМАТИ ПРЯЖУ І ГАЧОК ДЛЯ В’ЯЗАННЯ 

E. БАЗОВА ТЕХНІКА 1: ПЕТЕЛЬНИЙ ЛАНЦЮЖОК 

F. БАЗОВА ТЕХНІКА 2: СТОВПЧИК БЕЗ НАКИДУ 

G. БАЗОВА ТЕХНІКА 3: ЧАРІВНЕ КОЛО 

H. БАЗОВЕ КОЛО ДЛЯ ГОЛОВИ ТВАРИНКИ 

I. ЗМІНА КОЛЬОРУ НИТКИ 

J. КУРЯЧИЙ ГРЕБІНЕЦЬ 

K. ВЕДМІДЬ, ПОРОСЯ І ТИГРЯЧІ ВУХА 

L. ВУШКА КОШЕНЯТИ 

M. ВУХА МАВПИ 

N—O. ВУХА КРОЛИКА І СОБАКИ І ЩУПАЛЬЦЯ ВОСЬМИНОГА 

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 


