
 

СЯЮЧА ВИШИВКА 

 

 

А. ВМІСТ 

1 п’яльця, 2 шматки полотна для вишивання, 2 шаблони обрисів, 2 пластикові голки, 5 

котушок кольорових ниток для вишивання, 2 котушки ниток, що світяться, 2 наповнювача 

для подушок і докладні інструкції. 

Б. ПРОСТИЙ СПОСІБ ВСУНУТИ НИТКУ В ГОЛКУ  

Оберніть нитку навколо голки, щоб зробити петлю, потім витягніть голку і міцно стисніть 

нитки петлі разом. Протягніть цю петлю в вушко голки. Спочатку техніка може здаватися 

трохи важкою, але попрацюйте з нею, і ви навчитеся легко вдягати нитку без трати часу. 

В. БАЗОВІ СТІБКИ 

1. Зметувальний стібок 

Зметувальний стібок є базовим стібком, який використовується в 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 і найбільш близькі до машинного шиття. 

3. Стебловий стібок 

Цей стібок добре підходить для викривлених ліній, подібних до виноградної лози і стовбурів 

рослин. Він буде використовуватися в основному для окреслення контуру. 

4. Тамбурний стібок 

Це дуже стара техніка, яка використовує серію петельних стібків, щоб утворити ланцюговий 

малюнок. 

 

 

 

5. Ледача ромашка 

Цей стібок також відомий як розділений ланцюг і є петельним стібком, який може 

знаходиться окремо або в групі. Він часто використовується для пелюсток і невеликих 

малюнків з рослинами. 

6. Тамбурний стібок 

Тамбурний стібок, також відомий як стібок «в ялинку» і як Y-стібок, або стібок «відкрита 

петля», є дуже легким стібком, який схожий на букву Y. 

7. Французький вузлик 

Французький вузлик є базовим елементом, який можна об'єднувати, щоб робити лінії і форми 

або використовувати для вишивки «в горошок». 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі. Не для 

дітей молодше 3 років. 
Пластикова голка має функціональний 

гострий кінець. 



8. Хрестик

Цей стібок отримав назву через свою Х-подібну форму.

9. Хрестик Смірна

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

альтернативних хрестиків.

10. Стібок зірка

Стібок зірка є привабливим стібком, який може бути зроблений не тільки на одязі, але також

і на речах, таких як вітальні листівки, орнаменти.

Г. ПОЧАТОК ВИШИВАННЯ 

1. Помістіть чистий шматок полотна і зверху обраний вами шаблон на нижнє кільце п'ялець,

як показано на малюнку, потім надіньте поверх зовнішнє кільце. Затягніть гвинти на

зовнішньому кільці і обережно натягніть туго краї полотна. Переконайтеся в тому, що лінії на

полотні перетинаються під прямим кутом, а не в формі Х.

2. Оберіть нитку, що світиться і відріжте шматок завдовжки близько 60 см. Протягніть нитку в

голку і зав'яжіть вузол на більш довгому кінці. Використовуючи стібок «за голку», почніть

окреслювати візерунок. Після закінчення окреслення, видаліть паперовий шаблон. Тепер ви

готові повністю закінчити вишивку вашої феї.

3. Використовуючи малюнок і безліч стібків із секції В, ви можете вишити всередині контуру

вашої феї малюнки, надруковані на шаблоні, або створити свою власну комбінацію стібків.

Коли закінчите роботу, звільніть полотно з п'ялець і додайте межі або декоративні стібки

навколо вашої феї. Щоб виставити зроблену роботу, просто натягніть її на кільце і повісьте

або перейдіть до наступної секції, щоб зробити подушку або невелику сумочку з двох

шматків полотна. Комплект також містить шаблон для вишивки принцеси.

Д. ЗРОБІТЬ МІНІ-ПОДУШКУ АБО МІНІ-СУМОЧКУ 

1. Покладіть два шматки полотна вишитими сторонами одна до одної. Використовуйте

стебловий стібок, щоб зшити разом три сторони (ліву, праву і дно) темно-синьою ниткою,

залишаючи верх відкритим.

2. Коли закінчите виверніть кишеню з полотна на лицьову сторону, так щоб вишивка була на

зовнішній стороні, а шви - всередині.

3. Щоб зробити міні-подушку, набийте чимось відповідним кишеню, яку ви зробили, і

зашийте верх. Щоб зробити міні-сумку, пришийте тасьомки (не входять у комплект) до

верхніх країв кишені.

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 


