
ВИШИТІ КОРОБОЧКИ 

А. ВМІСТ 

4 шаблони коробочок для подарунків, 2 пластикові голки, 5 котушок кольорових ниток для 

вишивання, бірки і докладні інструкції. 

Б. БАЗОВІ СТІБКИ 

1. Зметувальний стібок

Зметувальний стібок є базовим стібком, який використовується у шитті і вишиванні. Він

створює пунктирні лінії на вишивці.

2. Стібок «за голку»

Стібок «за голку» також є базовим стібком, який використовується в ручному шитті і

вишиванні. Він робить більш міцні стібки, найбільш близькі до машинного шиття.

3. Хрестик

Цей стібок отримав свою назву через форму хрестика. Цей простий стібок є основною

технікою, що використовується в цих проектах.

4. Хрестик з пропуском

Стібок «хрестик з пропуском» є варіацією хрестика. Остаточна картинка буде виглядати, як

окремі хрестики.

5. Хрестик Смірна

Хрестик Смірна відомий як стібок подвійний хрест. Він виконується за допомогою двох

альтернативних хрестиків.

В. СТІБКИ НА ПОДАРУНКОВІЙ КОРОБЦІ 

На кожному шаблоні для подарункової коробки є спеціальні, заздалегідь пророблені, отвори 

для стібків і заздалегідь надруковані типи стібків і кольори ниток. Ви можете обрати інші 

кольори ниток поверх попередньо надрукованих ліній стібків, якщо захочете. Ми розглянемо 

техніки стібків для коробок А і В, щоб ви ознайомилися з процедурами. Після цього ви 

можете робити свої власні стібки, використовуючи ту ж техніку. 

ПОДАРУНКОВА КОРОБКА А 

Для початку відріжте 60 см нитки і протягніть її в голку. Зав’яжіть подвійний вузол на 

довшому кінці. Дотримуйтесь кроків, представлених в секції Б, використовуючи зметувальні 

стібки (Б1), стібок «за голку» (Б2) і хрестики (Б3), щоб створити «вишневу» графіку і 

кордони на подарунковій коробці. Якщо нитка закінчується або стібки зроблені, зав'яжіть 

другий подвійний вузол на зворотному боці шаблону і обріжте зайві нитки. Всуньте нову 

нитку і продовжуйте. Це найлегший спосіб завершити всю роботу в одному кольорі перед 

використанням іншого. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі. Не

для дітей молодше 3 років.
Пластикова голка має функціональний

гострий кінець.



Підказка: Для стібків хрестиком продовження в тому ж напрямку може дати більш 

узгоджений і гладкий малюнок. 

ПОДАРУНКОВА КОРОБКА Б, В і Г 

Ця коробка вимагає стібка «за голку» (Б2), «хрестик з пропуском» (Б4) і стібка хрестик 

Смірна (Б5), щоб створити декоративну картинку. Щоб зробити сітчастий візерунок на бічних 

панелях, закінчіть спочатку стібок «за голку» і потім зробіть стібки хрестики з пропуском 

поверх стібка за голку. Використовуйте цю ж техніку, щоб також створити гарне сердечко, 

метелика і квіти на коробках В і Г.  

Г. СКЛАДАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КОРОБОК 

Акуратно зігніть шаблони уздовж ліній розмітки, щоб спочатку зробити структуру більш 

жорсткою. Дотримуйтесь кроків, зазначених на малюнках нижче, щоб зігнути подарункові 

коробки різних форм. Використовуйте їх як подарункову упаковку, щоб тримати в них 

спеціальні подарунки для ваших друзів і сім'ї, або як шкатулки, щоб зберігати в них ваші 

дрібнички. 

Д. СТВОРЕННЯ БІРОК 

У цей комплект входять також кілька бірок. Зробіть стібки і напишіть ваші повідомлення на 

бірках. Прикріпіть їх до ваших подарункових коробок, щоб зробити їх більш оригінальними! 

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для нас. 

Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього комплекту 

відсутньою або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у 

вашій країні. Його адреса надрукована 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 


