
Легко зробити 

Просте В’язання

А. Заходи безпеки 

Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перед тим як починати. 

1. Призначено для дітей старше 8 років.

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

нагляд дорослих.

3. Цей комплект і його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть

викликати задуху при неправильному використанні. Зберігати в

недоступному для дітей віком до 3 років місці.

Б. ВМІСТ 

1 пара в'язальних спиць діаметром 6 мм (в магазинах пряжі, № 6), 1 

пластикова голка для шиття, різнокольорова пряжа, 4 ґудзика і детальні 

інструкції. Вмісту достатньо для виготовлення 1 міні-сумочки і 1 міні-

мішечка або чохла на подушку. 

В. ЗАУВАЖЕННЯ 

1. Є чотири основні техніки в'язання: накид, панчішна в'язка, виворітна і

скидання.

2. Початківцю набагато легше в'язати, коли йому допомагає досвідченіша

людина. Ви могли б запитати своїх батьків, сестер, шкільних вчителів,

сусідів або навіть продавців в магазинах пряжі, які зможуть вам порадити

щось корисне та цікаве.

3. Спиці бувають різних розмірів. Зазвичай чим товще спиця, тим більше

буде стібок. Ви також можете звернутися до паперових стрічок на мотках

пряжі, в яких вказані рекомендовані розміри спиць і матеріалів, а також

номери кольорів та інструкції з прання.

4. Важливо зробити гладеньку й рівну строчку для першого ряду.

5. Щоб проілюструвати процес, деякі частини пряжі повинні бути

виділені іншим кольором.

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні
деталі.

Не для дітей молодше 3 років.



Г. Основи в’язання 1: накид 

Накид – це розміщення основного ряду петель на спиці перед початком 

в'язання. 

D1    D2   D3   D4 

Ковзний вузол                      Перша петля     Накид 

Зробіть петлю,  як 
на малюнку і 

протягніть. 

У вас повинен 
вийти ковзний 

вузол. 

Протягніть спицю 
крізь ковзний 

вузол і потягніть 
кінець пряжі, щоб 

затягнути. 

Тримайте спицю із 
ковзним вузол в 

правій руці. 
Стисніть вільну 

пряжу лівою рукою. 

   D5      D6     D7 

Протягніть спицю під 

пряжею на великому 
пальці. 

Відпустіть палець зі 

спиці і залиште петлю 
на спиці. Потягніть 

кінець пряжі, щоб 
затягнути. 

Повторюйте кроки D4-D6 

знову і знову, щоб додати 
більше петель. Це буде 

першим рядом в'язання. 
 

 

Д. Основи в’язання 2: в'язка стібком 

Існують дві основні петлі, які використовуються у в'язанні - в'язка стібком і 

виворітна. За допомогою цих петель, ваш виріб буде об’ємним з обох сторін. 

Е1      Е2           Е3                  Е4 

Перш ніж почати, 

слідуйте інструкціям 

D1-D7. Тримайте 

спицю з петлями на 

ній в лівій руці. 

Вставте іншу спицю 

в першу петлю 

спереду назад. 

Тепер спиця в 
правій руці буде під 

лівою спицею.  

Оберніть пряжу 
навколо заднього 

кінця правої  спиці, 
потім між кінцями 

двох спиць. 

Протягніть петлю 
пряжі через першу 

петлю на лівій спиці. 

Е5    Е6   Е7    Е8 

Посуньте спицю з 

лівої спиці 

Тепер ви побачите 

петлю на правій 
спиці. Ваша перша 

петля  зроблена. 

Повторюйте кроки 

Е1-Е6 аж до кінця 
ряду. 

Після закінчення 

першого ряду, 
змініть спиці так, що 

одна з петлями буде 
в лівій руці. 

Продовжуйте, поки 
не досягнете 

бажаної довжини, 
спускаючи петлі 

 



Е. Основи в'язання 3: виворітна в'язка 

Виворітна і панчішна в'язка є зворотними одна до одної. Лицьова сторона 

виворітної в'язки виглядає як зворотна сторона панчішної в'язки і навпаки. 

F1          F2             F3           F4 

Тримайте спицю з 

петлею на ній в 

лівій руці. Вставте 

іншу спицю  в 

першу петлю 

ззаду вперед. 

Ліва спиця буде 

під правою 

спицею. Не 

забудьте 

помістити пряжу 

попереду спиці.           

Оберніть пряжу 

навколо кінчика 

правої спиці проти 

годинникової 

стрілки.                     

Тягніть вільний 

кінець для 

закріплення. 

F5      F6    F7    F8 

           Затягніть нитку   

Протягніть петлю  

пряжі через 

першу петлю на 

лівій спиці.          

Скиньте петлю на 

лівій спиці.              

У вас буде одна 

петля на правій 

спиці. 

Затягніть трохи 

робочу нитку в правій 

руці щоб закріпити,  

потім  зв'яжіть кожну 

петлю в ряд таким же 

способом.    

F9        F10           F11   F12 

Ви повинні тепер 

зробити  більше 

петель на правій 

спиці          

Коли на правій 

спиці всі петлі 

будуть зроблені, 

то перший ряд 

в'язання буде 

закінчений. 

Поміняйте спиці 

місцями, так щоб 

спиця з петлями 

була в лівій руці. 

Продовжуйте третій 

ряд, повторюючи 

безперервно кроки 

F2-F7. 

Продовжуйте до 

бажаної  довжини і 

спускайте петлі. 

Ваше в'язання буде 

виглядати, як на 

малюнку і буде, як 

панчішна в'язка. 

 

Ж. Основи в'язання 4: панчішна в'язка 

Після того, як ви вивчили в'язання петлями і виворітну в'язку, ви можете 

комбінувати обидві в'язки і створювати малюнки будь-якого виду. Наприклад, 

один ряд лицьової і один ряд виворітної в'язки будуть створювати «панчішну 

в'язку». Ви побачите, що ваш витвір буде гладеньким з одного боку і випуклим 

з іншого. Або три ряди в'язки стібком і три ряди виворітної в'язки будуть 

створювати ребристість. Фантазіям немає меж. 

 



G1 В'язання стібком        G2         G3 натягніть вільний кінець 

               

Тримайте спицю з 

петлями в лівій руці. 

Вставте іншу спицю в 

першу петлю спереду 

назад.                    

Тепер права спиця буде 

під лівою спицею. 

Оберніть нитку навколо 

кінця правої спиці, потім 

навколо кінчиків двох 

спиць.   

            

G4         G5        G6   G7   

Протягніть петлю 

нитки через 

першу петлю на 

лівій спиці. 

Скиньте петлю на 

лівій спиці. 

Тепер ви побачите 

петлю, зроблену 

на правій спиці. 

Ваш перший 

стібок зроблений. 

Коли на правій 

спиці все петлі 

будуть зроблені, 

ви закінчите 

перший ряд 

в'язання. 

Поміняйте спиці 

місцями, так щоб 

спиця з петлями 

була в лівій руці. 

Тепер почніть ряд 

виворітної в'язки. 

 

З. Основи в'язання 5: закриття петель 

Коли ви закінчите в'язання, ви захочете, щоб воно не розв'язувалось. Це 

називається закриття петель, або вив'язування кромки. 

Н1      Н2          Н3    Н4 

Насуньте одну 

петлю на праву 

спицю. 

Це буде виглядати 

так. 

Вставте праву 

спицю в другу 

петлю спереду 

назад. Тепер 

права спиця буде 

під лівою спицею.                                

Оберніть  нитку 

навколо заднього 

кінця правої спиці, 

а потім між 

кінчиками двох 

спиць. 

Н5        Н6   Н7    Н8 

Протягніть спицю 

через другу петлю 

на лівій спиці. 

Посуньте праву 

спицю з лівої. Тепер 

ви побачите іншу 

петлю на правій 

спиці. 

Ви побачите, що 2 

петлі залишилися 

на правій спиці. 

(зауваження: 

ніколи не працюйте 

більш ніж з двома 

петлями на правій 

спиці)               

Вставте ліву 

спицю в першу 

петлю, зроблену 

на правій спиці. 

Посуньте петлі 

до кінчика правої 

спиці.                          

Підніміть першу 

петлю над другою 

петлею і скиньте 

кінчик спиці. 

 



Н9       Н10       Н11         Н12 

Це повинно 

виглядати так. 

Продовжуйте 

скидання, 

повторюючи кроки   

Н3-Н9. 

Коли залишилася 

одна ліва петля на 

правій спиці,  

потягніть її вгору і 

відріжте нитку.                                          

Протягніть вільний 

кінець через 

петлю, обережно 

потягніть кінець 

нитки і закріпіть її. 

Тепер ваше 

в'язання 

закінчено. 

 

И. Інші корисні методи  

А. В'язання на краях 

Щоб ваше в'язання виглядало акуратним, протягніть нитку в пластикову 

голку (в комплекті) і використовуйте її, щоб пропустити вільний кінець в 

край вашого в'язання. Це захистить його від розпускання. 

Б. Зшивання країв 

   В'язання на краях 

   зворотний бік 

   вашої роботи 

       зворотний бік 

                                           вашої роботи 

Якщо у вас довгий вільний кінець, ви можете також використовувати 

його, щоб з'єднати частини вашого в'язання разом (або ви можете просто 

почати з новою ниткою). Протягніть нитку в голку, зшийте боки разом і 

зав'яжіть вузол на кінці нитки. Обравши той же колір, ви можете зробити 

шов непомітним. 

Тепер ви оволоділи основними методами в'язання. Нижче наведено 

кілька цікавих пропозицій для повсякденних речей, які ви тепер можете 

зробити самі. 

 

К. Як зробити маленьку сумку 

  J1 КОРПУС СУМКИ                 J2                       J3 

     в'язання стібком 

     панчішна в'язка 

     в'язання стібком 



 

J4   РУЧКИ                 J5   Прикрасьте сумку            J6  В'язання стібком 

Зробіть 2 ручки 

розміром16 см х 2см. 

Щоб зробити ручки 

товщі, використовуйте 

подвійну нитку під час 

в'язання. 

Пришийте ручки на 

сумку. 

Відріжте 3 нитки різних 

кольорів довжиною 90 

см. Обшийте ними сумку, 

залишаючи вільні 

петельки для створення 

оздоблення. 

 

Л. Як зробити кольорову подушку 

Л1     Л2    Л3 

Зробіть 8 частинок, 

використовуючи різне 

в'язання. За допомогою 

невеликої пластикової 

голки зшийте частинки 

разом.       

Зігніть їх навпіл. Зшийте верхні і нижні стороны 

вместе. боки разом. Покладіть 

в чохол старий одяг, пряжу 

або маленьку стару подушку. 

Для прикраси додайте ґудзик 

в центрі подушки. Ваша 

кольорова подушка готова! 

М. Як зробити міні-сумку 

М1          М2     М3 

в'язання стібком 

Спочатку зв'яжіть шматок 

розміром 21 см х 8,5 см, 

використовуючи в'язання 

стібком. Відріжте 2 шматки 

зеленої нитки довжиною 15 

см кожен. Пришийте їх до 

сумки. Зав'яжіть вузол. 

Зшийте лівий край 

разом, а потім правий. 

Оберіть прикрасу і 

прикріпіть її на передній 

стороні сумки. Тепер ваша 

міні-сумка готова. 

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 

Зв'яжіть частину 

розміром 16,5 см х 28 см 

для корпусу сумки. 

Зігніть її навпіл.    Втягніть нитку такого ж 

кольору в голку і зшийте 

боки разом. Виверніть 

сумку, коли закінчите. 


