
Індекс, допоміжні матеріяли і посвідка до вмілості 

Ім’я і прізвище……………………..…………………. 

Табір……………………………………………….….. 

Гурток…………………………………………………. 

Курінь/Станиця………………………………………. 

Плетення 



СЛОВНИК 

Гачок……………………………….……………..Crochet Hook 

Пряжа……………….……………………………………...Yarn 
Вистіг…………………….………………………………..Stitch 

Ланцюговий стібок…………………….………….Chain Stitch 
Петля………….…………………………………………....Loop 

Скейн……………………………………………………...Skein 
Спиці………………….……………………….Knitting Needles 
Увімкнути……………….……………………………...Cast On 
Стінекетт Стич………………………………....Stockinet Stitch 
Муркотіння……………………………….……………..Purling 
Зв'язати…………….…………………………………..Bind Off 
Збільшення………………..…………………………...Increases 

Манометр………………….……………………………..Gauge 
Приєднання………….....………………………………..Joining 
Ребристість…………….……………………………….Ribbing 
Французький в'язальник………….…………….French Knitter 
Котушка…………………………………………………….Coil 
Подвійні гострі голки…………….…..Double Pointed Needles 
Захисний штифт…………………………….....…….Safety Pin 

Вставка……….…………………………………………..Gusset 
Щеплення……………………………………………...Grafting 
Пріпка………………………………..………………….Swatch 

Дорогий юначе! Дорога юначко! 
 
Ця книжечка тобі допоможе здати вмілість  „Плетення“.  
 
Посередині книжечки знайдеш Індекс, де виписані вимоги вмілості і 
місце на підписи, які треба дістати, коли виконуєш якесь завдання до 
вмілості.  До деяких вимог вмілості, у книжечці є матеріяли. 
 
Коли виповниш всі вимоги і матимеш підписані всі точки, відчепи 
середню картку і здай своєму виховнику. 



1. Вміє плести гачком і дротами.  

1. Тримайте гачок у правій 
руці і зробіть на гачку 
ковзаючий вузол.  

2. Перенесіть пряжу на 
гачок ззаду вперед і 
візьміть її гачком.  

3. Протягніть зачеплену пряжу через вузький вузол і на 
гачок. Це робить один ланцюговий стібок. Повторіть кроки 2 
і 3 послідовно ще 28 разів. У вас повинно бути 29 
ланцюгових стібків, і одна петля залишиться на гачку.  

4. Пропустіть перший ланцюговий стібок.  
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5. Вставте гачок у центр наступного ланцюгового стібка. 
Протягнути нитку через ланцюговий стібок і вгору на гачок. 
Тепер на гачку є 2 петлі.  

6. Перенесіть пряжу на гачок ззаду вперед і протягніть її 
через обидві петлі на гачку. Одна петля залишається на 
гачку, і ви щойно зробили один єдиний стібок гачком. 
Повторіть кроки 5 і 6 у кожному з 27 інших ланцюжків - 
обов’язково працюйте в останньому ланцюжку.  

Тепер ви завершили один ряд єдиного в’язання гачком. 
Виміряйте свою роботу; вона 
повинна бути шириною 
приблизно 7 дюймів. Якщо 
вона занадто широка, 
спробуйте ще раз із меншою 
кількістю початкових 
ланцюжків. Якщо вона 
занадто вузька, спробуйте 
знову з більшою кількістю 

7. В кінці ряду зробіть один ланцюговий стібок, потім 
поверніть роботу проти годинникової стрілки, залишивши 
гачок у ланцюжку.  
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8. Зробіть один єдиний стібок гачком у першому стібку та в 
кожному, що залишився стібку попереднього ряду. 
Обов’язково пропрацювати останній стібок. Ланцюжок 1, 
поворот.  

Повторюйте крок 8, поки блок не стане довжиною 9 дюймів.  

9. Виріжте пряжу з мотка, залишивши 6 -дюймовий кінець. 
Витягніть гачок прямо вгору, провівши нитку через решту 
петлі на гачку.  

Втягніть нитку в голку для пряжі і переплітайте вперед -назад 
крізь стібки, щоб закріпити.  
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2. Виплете три речі з таких частин одягу: светер, шалик, 
шапку, наушники, рукавички й скарпетки.  

   i. Вибір розміру та матеріалу  
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1. Як зв'язати светр  

Зміст проєктів  

1. Як зв'язати светр  ........................ сто  4 - 15 

2. Як зв'язати шарф  ....................... сто 16 - 18 

3. Як зв'язати шапку  ...................... сто 19 - 33 

4. Як зв'язати навушники .............. сто 34 - 43 

5. Як зв'язати рукавички ................ сто 44 - 54 

6. Як зв'язати шкарпеток  ............... сто 55 - 61 



 Дуже малий: 3 skeins 
 Малий: 4 skeins 
 Середній: 4 skeins 
 Великий: 5 skeins 
 Дуже великий: 5 skeins 
 Екстра надзвичайно великий: 5 skeins 

Зберіть свої інструменти. Окрім вашої пряжі, вам також 
знадобляться деякі спеціальні в’язальні інструменти для 
виготовлення вашого светру. Перш ніж розпочати, вам буде 
потрібно:  

 Спиці 10 розміру 
 Спиці 8 розміру 
 Ножиці 
 Голка для пряжі 
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1. Як зв'язати светр  

Отримайте багато пряжі. Після того, як ви визначити 
свій розмір, ви зможете придбати свою пряжу. Кількість 
пряжі, яка вам знадобиться, буде залежати від розміру 
светру, який ви хочете виготовити. Виберіть пряжу великої 
ваги, щоб зробити свій светр, наприклад, Lion Brand Home-
spun. Перевірте свій розмір, щоб дізнатися, скільки мотків 
вам знадобиться:  

Визначте свій розмір. Кількість стібків, які ви одягаєте і 
працюєте для кожної частини светру, буде залежати від 
необхідного вам розміру. Виміряйте груди і за допомогою 
цього виміру виберіть свій розмір. Розміри розмірів цього 
светру включають:  

 Дуже малий: 32 inches (81 cm) 
 Малий: 36 inches (91 cm) 
 Середній: 40 inches (102 cm) 
 Великий: 44 inches (112 cm) 
 Дуже великий: 48 inches (122 cm) 
 Екстра надзвичайно великий: 52 inches (132 cm) 



   ii. Створення передньої та задньої частини светру  

Накладіть необхідну кількість стібків для вашого 
розміру. Почніть з накладання кількості стібків, які 
відповідають вашому розміру. Це буде однаково для ваших 
передніх і задніх деталей. Використовуйте голки розміром 8, 
щоб накинути стібки. Залежно від вашого розміру, вам 
потрібно буде надіти: 

 Дуже малий: 56 stitches 
 Малий: 63 stitches 
 Середній: 70 stitches 
 Великий: 77 stitches 
 Дуже великий: 84 stitches 
 Екстра надзвичайно великий: 91 stitches 
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1. Як зв'язати светр  



Перейдіть на спиці вашого розміру 10 і попрацюйте швом 
-шкарпеткою. Після того, як ви закінчите шостий ряд, 
приступайте до наступного ряду на спицях розміром 10. 
Потім почніть опрацьовувати рядки в стібку -шпильці. 
Продовжуйте обробляти рядки швом -шпилькою, поки ваш 
шматок не стане розміром 15 дюймів (38 см).  

 Для того, щоб виконати стібок -панчоху, чергуйте між 
в’язанням і виворітними рядами. Наприклад, ви б в’язали 
перший ряд, потім ви хворіли другий ряд, потім в’язали 
третій ряд тощо.  
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Перев’яжіть перші чотири стібка наступних двох рядів. 
Після того як ваш шматок досягне 15 дюймів (38 см), вам 
потрібно буде приступити до формування зони для пройми. 
Для цього зв’яжіть перші чотири стібка на початку 
наступних двох рядів. У вас залишиться чотири зв’язаних 
стібка по обидві сторони задньої частини.  

1. Як зв'язати светр  



 Щоб зв’язати, пров’яжіть перші два стібка в ряду, а потім 
переведіть перший стібок на другий стібок. Потім в'яжіть 
один і обведіть першим другий. Продовжуйте в'язати 
один і повторюйте перший над другим, поки не зв'яжете 
перші 4 стібка в ряду.  

Попрацюйте стібком -бісером, поки шматок не досягне 
потрібної довжини. Після того, як ви зв’яжете стібки для 
формування пройми, ви продовжите обробляти шматок 
бісером. Продовжуйте, поки шматок не буде правильним 

 Дуже малий: 21 (53 cm) 

 Малий: 21.5 (54.5 cm) 

 Середній: 22 (56 cm) 

 Великий: 22.5 (57.5 cm) 

 Дуже великий: 23 (59 cm) 

 Екстра надзвичайно великий: 23.5 (60.5 cm) 

Зв'язати. Коли ви 
досягнете бажаної 
довжини, вам потрібно 
буде відв’язати шви. 
Використовуйте той самий 
стандартний метод 
зв’язування, який ви 
використовували для 
пройми, щоб зв’язати весь 
останній ряд.  
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1. Як зв'язати светр  



Повторіть для другої частини. Пам'ятайте, що передня і 
задня частини цього светру будуть ідентичними, тому вам 
потрібно виготовити дві такі частини. Після того, як ви 
закінчите виготовлення одного, повторіть процес і зробіть 
другий шматок.  
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 iii. Виготовлення рукавів  

Використовуйте голки розміром 8. Щоб розпочати кожен 
свій рукав, вам потрібно буде накласти потрібну кількість 
стібків для вашого розміру. Знайдіть свій розмір, щоб 
визначити, скільки стібків потрібно накласти.  

1. Як зв'язати светр  



В’яжіть шість рядів, використовуючи спиці розміру 8 для 
кордонів рукава. Використовуйте голки розміром 8, щоб 
пропрацювати перші шість рядів рукава в підв'язці. Це стане 
кордоном для ваших рукавів.  

Перейдіть на голки 
розміром 10 і стібок -
панчоху. Після 
шостого ряду 
переведіть голки на 
пару розміру 10. Потім 
приступайте до 
опрацювання рядків у 
швом -панчосі.  
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1. Як зв'язати светр  

 Дуже малий: 31 stitches 

 Малий: 32 stitches 

 Середній: 34 stitches 

 Великий: 35 stitches 

 Дуже великий: 37 stitches 

 Екстра надзвичайно великий: 38 stitches 



Робіть свої збільшення. Вам буде потрібно більше 
працювати, продовжуючи в’язати рукав. Це гарантуватиме, 
що рукав стане більшим, коли ви працюватимете в напрямку 
до плеча. Початок роботи збільшується, коли ваш рукав 
складає приблизно 30 рядів. Потім зробіть збільшення 
крайової строчки кожні чотири ряди, коли ви підніметься до 
плеча.  

 Щоб збільшити, в'яжіть в стібок, як зазвичай, але поки не 
зісковзуйте старий стібок з голки. Знову в’яжіть в той 
самий стібок, вводячи голку через задню частину стібка, а 
не через передню частину стібка. Потім дозвольте 
старому стібку зісковзнути, коли два нові стібки замінять 
його.  

Продовжуйте 
обробляти ряди 
рукава светру. 
Продовжуйте, поки 
ваш рукав не стане 
необхідним виміром 
для вашого розміру. 
Вимірювання 
розміру рукава 
включає:  
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1. Як зв'язати светр  



 Дуже малий: 18.5 inches (47 cm) 
 Малий: 19 inches (48 cm) 
 Середній: 19.5 inches (49.5 cm) 
 Великий: 20 inches (51 cm) 
 Дуже великий: 20.5 inches (52 cm) 
 Екстра надзвичайно великий: 21 inches (53 cm)  

Зв'язати шви. Коли рукав має потрібну довжину, вам 
потрібно буде відв’язати шви. Це закріпить їх так, що ви 
зможете пришити рукави до передніх і задніх частин.  

Повторіть, щоб створити свій другий рукав. Після того, 
як ви закінчите один рукав, обов’язково зробіть другий. 
Зробіть свій другий рукав точно так само, як перший.  
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1. Як зв'язати светр  



 iv. Покладіть светр разом  

Протягніть голку для пряжі. Почніть з пронизування 
голки пряжі приблизно довжиною руки до нитки (близько 18 
дюймів). Це допоможе уникнути того, що пряжа не 
заплутається під час шиття. Переконайтеся, що ви 
використовуєте той самий колір і тип пряжі, які ви 
використовували для своїх шматочків светрів.  

 Майте на увазі, що перед пошиттям кожної частини 
светру вам потрібно буде знову заправити голку, тому 
підготуйте пряжу до роботи.  

Зшити рукава закритими. Вирівняйте краї одного з 
рукавів так, щоб права сторона була звернена один до одного, 
а довгі краї були рівними. Зшити від нижнього кута рукава 
біля кордону з шести рядів до кінця краю біля плеча. Потім 
зв'яжіть пряжу і виріжте зайву пряжу. Поки залиште втулки 
вивернутими з виворітної сторони.  

 Повторіть це для обох 
рукавів.  
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1. Як зв'язати светр  



 Повторіть це для обох сторін светру. 

 Поки залиште шматок вивернутим навиворіт. 

Прикріпіть рукава. Після того як ви завершили пошиття 
рукавів і боків светру, вам потрібно буде прикріпити рукава 
до області плечей частин тіла светру. Візьміть один з рукавів 
і вирівняйте його так, щоб шов був звернений вниз. 
Починайте шити там, де стикуються шов рукава і шов кузова. 
Це буде в області пахв. Зшийте край рукава, щоб приєднати 
рукав і закрити пройму. Повторіть це для обох рукавів. 
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Зшийте передню і задню частини светру. Вирівняйте дві 
частини вашого светру так, щоб права сторона була звернена 
один до одного, а краї були рівними. Пам’ятайте, що це 
повинні бути однакові частини, тому вирівнювання країв має 
бути легким. Потім почніть шити з нижнього кута светру по 
краю створеної вами шестирядкової облямівки і вгору до 
верху. Припиніть шити, коли дістанетесь до пройми.  

1. Як зв'язати светр  



Зшийте плечі, щоб сформувати декольте. Щоб завершити 
светр, вам потрібно буде зшити вздовж верхньої частини 
кожного плеча, щоб сформувати їх і створити виріз 
горловини. Зшийте по краях передньої і задньої частин 
плеча, щоб з'єднати їх.  

 Обов’язково робіть це, поки светр ще вивернутий 
навиворіт. 

 Будьте обережні, щоб шия не була занадто маленькою, 
інакше светр не зможете накинути на голову. 

 Після того як ви закінчите зшивати плечі і формувати 
виріз горловини, відв’яжіть нитку і відріжте зайве. Потім 
поверніть светр навиворіт, щоб приховати шви. Ваш 
светр завершений! 
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1. Як зв'язати светр  



Навіть коли ви більше не початківець в’язальниця, шарф для 
підв’язки-це чудовий варіант. Він в'яжеться швидко, і ви 
отримуєте зовсім інший вигляд з найменшими корекціями. 
Ви можете додавати різні текстури, використовувати пряжу 
різної ваги, працювати з меншими або більшими голками та 
робити її худою або широкою. Варіанти безмежні, навіть з 
таким простим проектом, як цей.  

Купіть один моток супероб'ємної пряжі (розмір 6 у 
Стандартній системі ваги пряжі Ради для рукоділля), яка 
повинна складати близько 100 ярдів. Використовуйте два 
мотка, якщо хочете довший шарф. Чим більша пряжа і 
світліший колір, тим легше буде побачити ваші стібки.  

Вам також знадобляться спиці розміром 13 США (9 мм) або 
будь -який розмір, який створює потрібний вам калібр. 
Також корисно мати гачок. У кінці об’ємної пряжі простіше 
вплести гачок, а не голку.  

Індикатор показує вам кількість стібків на дюйм. На це 
впливає вага пряжі, розмір голки та натяг при в’язанні. З 
запропонованою комбінацією пряжі та голки для цього 
проекту ви повинні отримати близько 2 1/2 стібків на дюйм в 
підв'язці. Якщо ви змінюєте вагу пряжі, ви також повинні 
змінити розмір голки, щоб отримати рекомендований для цієї 
пряжі розмір.  

Багато початківців в'язальниць починають з хустки як свого 
першого проекту, оскільки сам дизайн простий. Вибір 
зробити шарф з базовою строчкою підв’язки робить це 
швидко та легко, але все ж це проект, яким ви обов’язково 
будете пишатися, коли будете готові. Якщо ви знайомі з 
накладанням, в’язанням та зшиванням, то ви вже знаєте все, 
що потрібно для виготовлення хустки для підв’язки. Якщо ви 
новачок у в’язанні, все, що вам потрібно знати, - це тут, у 
цьому простому шаблоні шарфа. Ви навіть можете 
використовувати в’язаний гіпс і навчитися в’язати, коли ви 
отримуєте стібки на спиці.  
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Готовий шарф має ширину близько 5 дюймів, але довжина 
буде змінюватись залежно від нитки обраної вами пряжі та 
від того, скільки часу ви хочете її виготовити.  

В’яжіть весь цей шарф хустковою хусткою. Це не що інше, 
як повторення основного в’язального стібка знову і знову. 
Ось чому це ідеальний проект для початківців! До кінця 
цього шарфа у вас буде ця в’язана стібка і ви будете готові 
вивчити наступну строчку.  

Матеріали : 

 US 13 (9,0 мм) спиці 

 М/13 (9,0 мм) гачок для в’язання на кінцях 

 Ножиці 

 100-200 ярдів супер об'ємної ваги 

Інструкції:  

1. Накладання стібків  

Накладіть 12 стібків. Це дасть вам шарф шириною майже 5 
дюймів, але ви можете змінити кількість стібків для більш 
широкого або вузького шарфа.  
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2. Почніть в’язати  

В’яжіть кожен стібок і кожен ряд тим же строповочним 
стібком, поки у вас не залишиться близько ярда пряжі або 
поки шарф не досягне бажаної довжини. Ви також можете 
додати новий клубок пряжі, щоб збільшити довжину, або 
додати інший колір.  

3. Зв'язати стібки  

Далі потрібно зв’язатися. Розріжте пряжу, залишивши хвіст 
приблизно 6 дюймів.  

4. Закінчити  

Використовуйте гачок для в’язання, щоб вплести кінці 
зверху і знизу, а також будь -які додаткові кінці, якщо ви 
додали другий клубок пряжі. Шматок блоку для формування 
нерівних стібків за бажанням.  

Цей універсальний шаблон шарфа весело виготовити та 
легко персоналізувати. Ви можете зробити його з будь -яким 
типом пряжі або поєднати два різних види пряжі. Якщо ви 
хочете використовувати пряжу іншої ваги, ніж супер 
об’ємна, перевірте етикетку, щоб побачити, який розмір 
голки вони рекомендують, і використовуйте її замість 
розміру 13. Вам також може знадобитися накласти ще кілька 
стібків, якщо ви використовуєте пряжа легшої ваги, щоб 
отримати гарну ширину,-або ви можете зробити супер худий 
шарф.  

Налаштуйте шарф за допомогою простої бахроми на кінцях. 
Або додайте кілька помпонів ручної роботи по кутах або 
уздовж зверху та знизу.  
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1.  Моток об'ємної (вагою 5) пряжі 
2.  Американські розміри 9 або 5,5 мм, 16 -дюймові круглі спиці 
3.  Маркери для стібків 
4.  Голка для гобелена 
5.  Помпон 

Матеріали:  

Кастинг  

Почніть з накладання 80 стібків на кругові спиці, 
використовуючи метод накладення довгохвостих. Метод 
довгих хвостів дасть вам гарний і чистий вигляд накиду, 
який досить еластичний, щоб обходити його ребрами 
навколо основи капелюха, але також досить структурований, 
щоб витримати знос, який отримає край капелюха.  

Як зробити ковзаючий вузол  

Перше, що ви збираєтесь зробити в будь -якій схемі в’язання, 
- це зробити вузол для ковзання. Таким чином ви отримуєте 
пряжу на голки і готову до відливання. 

1. Виміряйте приблизно, як довгий буде перший ряд вашого 
зразка, а потім додайте кілька додаткових дюймів для хвоста, 
щоб ви знали, де зробити ваш вузол ковзання. Це стане 
важливо пізніше, коли ви почнете трансляцію. Наприклад, 
якщо ви робите зразок шириною 5 дюймів, зробіть свій вузол 
нахилу приблизно на 10-12 дюймів від кінця пряжі.  

Після того, як ви зрозуміли, де ви хочете зробити свій вузол 
для ковзання, покладіть пряжу в свою недомінуючу руку і 
утримуйте її великим пальцем.  
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2. Візьміть робочу пряжу, оберніть її вказівним і середнім 
пальцями і винесіть на передову, щоб сформувати Х.  

3. Знову обведіть робочий кінець пряжі навколо тильної 
сторони вказівного та середнього пальців і притримайте її 

4. Візьміть одну голку в домінуючу руку і проведіть її через 
дві петлі пряжі, наприклад:  
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5. Використовуйте голку, щоб підняти нижню петлю пряжі і 
підняти її вгору і за іншу петлю пряжі, наприклад:  

6. Витягніть голку вгору і відпустіть.  

7. Затягніть вузол навколо голки, потягнувши за дві нитки 
пряжі, і у вас вийде перший шов!  
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Як надягати:  

1. Щоб почати відливання, потримайте спицю у правій руці 
хвостом пряжі, найближчою до вас.  

2. Помістіть вказівний і великий пальці між робочою пряжею 
і хвостом. Потім візьміть і закріпіть обидві нитки пряжі 
трьома іншими пальцями.  

3. Поверніть руку так, щоб долоня була до вас. Опустіть 
голку вниз, щоб сформувати Х з ниткою пряжі навколо 
великого пальця.  
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4. Візьміть свою голку і піднесіть її під зовнішню сторону X 
навколо великого пальця, а потім підніміть її вгору і через центр. 

5. Далі візьміть голку і візьміть пасмо пряжі навколо 
вказівного пальця зовні.  

6. Далі проведіть голку через центр X навколо великого 
пальця зверху.  
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7. Опустіть голку вниз і через X і великим пальцем нанесіть 
пряжу на верх голки.  

8. Зніміть великий палець з пряжі і затягніть. Повторюйте це 
до тих пір, поки не набереться необхідна кількість стібків для 
вашого малюнка. 

Після того як ви наклали свої 80 швів, поверніться і 
порахуйте їх ще раз. Якщо у вас немає належної кількості 
стібків, ваше ребро не вирівняється належним чином! 

Ось як повинен 
виглядати ваш рядок:  
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Приєднання:  

Далі вам потрібно приєднатися до свого в’язання. Існує 
багато різних способів зробити це, але невидиме з'єднання - 
одне з найпоширеніших і найбільш привабливих з'єднань для 
таких речей, як капелюхи та шкарпетки. 
 

Для цього з'єднання вам потрібно буде накласти ще один 
стібок загалом на 81. Після завершення цього з'єднання 
загальна кількість стібків скоротиться до 80. 

Як створити невидиме з'єднання:  

1. Зробіть кількість стібків, необхідних для вашого малюнка, а 
потім зробіть один додатковий стібок.  

2. Візьміть перший стібок, який ви накидаєте, і просуньте 
його виворітно до робочої голки. 
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4. Потягніть за хвости, щоб затягнути з'єднання, і все готово!  
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3. Голкою візьміть свій додатковий накладений шов і 
пройдіть ним по стібку, який ви щойно прослизнули, і 
змітіть 



Ребристість: 

Після того, як ви накладете 80 стібків і завершите невидиме 
з’єднання, ви приступите до ребристої частини капелюха. 
Мета ребра - надати основі капелюха трохи більше 
розтягування, що допоможе готовому виробу надійніше 
прилягати. 
Це конкретне ребро-це ребро 2 на 2, яке ідеально поєднується 
з 80 накладеними швами. 

2-на-2 ребристість:  

1.=> Після того, як ви виконали останній крок (приєднання), 
покладіть маркер стібка на праву голку. Це позначить 
місце у вашій роботі, де кожен раунд починається і 
закінчується. 

 
2.=> Далі в'яжемо два стібка: 

i. Візьміть голку з гіпсом на стібки і покладіть її в ліву руку. 
Інша ваша голка буде вашою "робочою голкою", яку ви 
будете використовувати для виготовлення стібків. 

(Примітка щодо термінології: "Робоча голка" означає голку 
у вашій домінуючій руці, яку ви використовуєте для 
виготовлення стібків. "Робоча пряжа" - це нитка пряжі, яка 
з'єднана з ниткою.)  

Візьміть робочу голку 
і вставте її в петлю 
першого стібка з 
лівого боку.  
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 ii. Піднесіть робочу 
голку під ліву голку, 
щоб вона сформувала 
форму X і перший 
стібок обернув 
навколо обох голок.  

 iii. Візьміть робочу 
пряжу (пряжу, яка йде 
до мотка) і оберніть її 
навколо робочої голки. 
Це буде початком 
вашого першого стібка 
в наступному ряду.  

iv. Робочою голкою 
піднісіть пряжу вгору 
і пройдіть перший 
стібок.  

v. Змітайте перший 
шов на лівій голці з 
кінця і затягніть. Ви 
завершили свій перший 
в’язаний стібок!  
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Повертаючи голки: 

Під час в’язання ряду стібків при в’язанні стібки один за 
одним переносяться з лівої спиці на праву. Як тільки ви 
досягнете кінця стібків, весь ваш ряд опиниться на правій 
голці, і настав час перевернути голку. Деякі в’язальниці 
застряють на цьому етапі, але насправді турбуватися не про 
що. 
У цей момент вам залишається лише відкласти ліву голку 
вбік, а потім відкинути праву голку, ніби ви перегортаєте 
сторінку книги. Тепер голка, яка була праворуч, тепер ваша 
ліва голка, і ви можете приступати до в’язання наступного 
ряду. 

3.=> Потім виворіть два стібка:  

Як створити вимикач вимикача: 

У в'язанні є два окремих стібка - в'язальний і виворітний. Ці 
два стібка по суті однакові, але виворітний стібок - це 
в’язаний стібок, зроблений на іншій стороні спиці. Деяких 
новачків лякає виворітна строчка, але це дуже просто. Якщо 
ви можете зробити в’язаний стібок, ви можете зробити 
виворітний стібок. 

 i. Візьміть робочу голку і 
вставте її в перший стібок 
через передню частину 
стібка  

   ii. Проведіть робочу 
голку через стібок, щоб 
сформувати Х з лівою 
голкою, де робоча голка 
знаходиться зверху.  
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(не через спинку, як це робиться в’язаним стібком). 
 
Примітка:  
Під час прокладання пряжа завжди буде триматися перед 



iii. Візьміть свою робочу 
пряжу і оберніть її 
навколо робочої голки 
проти годинникової 
стрілки (або за 
годинниковою стрілкою 
для в’язальниць лівші).  

iv. Робочою голкою 
проведіть пряжу вниз і 
пропустіть перший стібок.  

v. Змітайте перший шов 
на лівій голці з кінця і 
затягніть. Тепер ви 
завершили свій перший 
виворітний стібок!  

4. =>Повторюйте кроки 2 і 3 весь час роботи, поки не 
досягнете маркера стібка. Тепер ви завершили перший раунд 
свого капелюха!  

5. =>Перенесіть маркер стібка на праву голку і повторюйте 
цей ряд, поки у вас не буде приблизно 1-1,5 дюйма ребра.  
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Як зробити корпус шапки: 

Після того, як ви зробите ребристість, ви завершили 
найскладнішу частину капелюха! Залишок цієї викрійки 
капелюха - це просто шовковий шов. Якщо ви знайомі з 
панчохами, то знаєте, що у них є почергові ряди в’язання та 
витинанки, і їх можна впізнати за підписом «v-stitch» або 
«стрілка». 

Як в'язати шкарпетковий стібок:  

1.   Позначте кількість стібків, необхідних для вашого 
малюнка. 

2.   Ряд 1: В’яжіть через усі стібки. Це буде ваш правий 
бічний ряд. Перегортайте свою роботу так, як 
перегортаєте сторінку книги. 

3.   Ряд 2: Виворіт через усі стібки. Це буде ваш 
неправильний бічний ряд. 

4.   Повторюйте ці рядки, поки не досягнете бажаного 
розміру малюнка. Зв’яжіть і вплітайте у свої кінці. 

Дещо по -іншому стосується стібків -шпильок у раунді. 
Оскільки в’язання в круглому складі не має неправильних 
бічних рядів, це не стосується вирвання. Це означає, що вам 
просто потрібно в'язати весь шлях навколо кожного ряду. 
Ця частина візерунка надзвичайно розслабляє. Поставте своє 
улюблене шоу, відкиньтесь назад і виконуйте в’язаний стібок 
до кінця, поки у вас не вийде близько 8-9 дюймів панчохи. 
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Доробка капелюха: 

Одна з речей, яка робить цей візерунок капелюхом настільки 
чудовим, це те, що тут немає зв’язку! Замість цього ви просто 
берете свій хвіст пряжі і протягуєте його через петлі вашого 
останнього ряду і стягуєте капелюх разом. 

Ось як це зробити:  
 
1.  Працюйте у своїй галузі панчохи, поки не досягнете 

бажаної довжини капелюха. 

2.  Як тільки ви досягнете кінця свого останнього ряду, 
зарезервуйте хвіст пряжі довжиною близько 1,5 футів. 
Розріжте цю пряжу, а решту відставте збоку. 

3.  Візьміть гобеленову голку і протягніть хвіст пряжі через 
вушко голки; зав'язати простий вузол, щоб утримувати 
пряжу на місці через голку. 

4.  Потім за допомогою гобеленової голки підберіть останні 2
-3 ряди стібків за один раз. Проведіть пряжу крізь стібки і 
змітайте їх з кінця голки. 
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Ім’я і прізвище…………………………….........…..… 

Табір………………..…………………………............. 

Гурток ……………………………………...........….… 

Курінь/Станиця………………………….........……... 

ПЛЕТЕННЯ 



ОДНОРАЗОВА ВМІЛІСТЬ 

 

1. Вміє плести гачком і дротами. 

 

2. Виплете три речі з таких частин одягу:  

 светер,  

 шалик,  

 шапку,  

 наушники,  

 рукавички й  

 скарпетки. 

 

3. Виконає нескладний взір гачком і дротами, зі зразків або опису в книжці 

чи журналі 

 

. 



1.   Підпис………………………………………………. 

 

2.  Підпис………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Підпис………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Індекс перевірений і переданий до проводу табору 

……………………                 ……………………………... 
Дата                                                   Виховник гуртка 

ПОСВІДКА ВМІЛОСТІ 

___________________________________________________ 
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Кріплення помпону (необов’язково):  

1. Візьміть хвіст пряжі з капелюха і покладіть його в 
центральний отвір капелюха так, щоб він звисав 
посередині. 
2. Візьміть свій помпон і знайдіть два наддовгих шматка 
пряжі, які звисають на ньому. 
3. Візьміть один із шматочків пряжі і протягніть його 
крізь голку для гобелена. 
4. Вставте голку для гобелена через один із стібків 
останнього ряду капелюха. 
5. Зробіть те ж саме з іншою частиною пряжі, що 
відривається від вашого помпона. 
6. Щільно потягніть обидві ці частини пряжі, щоб 
помпон був прикріплений до капелюшку. 
7. Переверніть капелюх навиворіт, щоб ви могли бачити 
обидві частини пряжі з помпона, а також хвіст пряжі з 
самої шапки. 
8. Щоб помпон став більш надійним, проведіть дві 
частини пряжі через стібки на останньому ряду капелюха 
ще хоча б один раз. 

33 

3. Як зв'язати шапку  

5.  Продовжуйте протягувати пряжу крізь стібки і змітати 
шви, поки не видалите кожен стібок з кругових голок. 

6. Відкладіть кругові голки вбік і потягніть за хвіст пряжі, 
щоб затягнути верх капелюха! 



1. В'язання навушників  

Почніть зі спіральних труб, які закриють ваші вуха. 
Використовуйте французьку в’язальницю з кріпленням на 6 
зубців і в’яжіть, поки у неї не з’явиться трубка довжиною 
близько 29 дюймів. Час від часу згортайте його і подивіться, 
чи достатньо він для вас.  
 
Майте на увазі, що ви, по суті, додасте ще одну ширину 
котушки з кожної сторони, коли ви покладете пов'язку, щоб 
ви могли зробити її меншою, ніж хотілося б. 
 

Матеріали:  

 Пряжа (м'яка) 

 Французька в'язальниця - або зробіть її власноруч! 

 Гачок для в’язання (необов’язково) 

 Ножиці 

 Штифти безпеки 

 Голка для пряжі 

34 

4. Як зв'язати навушники  



2. Зшийте свої котушки/булочки  

Після того, як ви отримаєте трубочки, вам потрібно зашити їх 
у свої котушки або булочки.  

35 

4. Як зв'язати навушники  

Коли ви закінчите, зніміть трубку з в'язальниці. Спробуйте 
залишити довгий хвіст. Він вам знадобиться, щоб зшити 
котушку, і ви можете використовувати його, щоб зшити 
пов'язку на кінці. 

Як відображатимуться наведені нижче малюнки, спробуйте 
зашити свої котушки/булочки і намагайтеся взагалі не 
показувати свою швейну пряжу, якщо це можливо. 

 

Почніть шити з одного боку на інший і спробуйте пронести 
пряжу всередину булочки. Ви хочете переконатися, що ви 
вшиваєте принаймні 2 стібка в булочку. Якщо ви зробите 
лише одну, ви зірвете цей стібок.  



Намагайтеся не робити більше двох стібків, занадто багато 
стібків може створити прогалини у ваших котушках/
булочках. Крім того, переконайтеся, що ви проходите лише 
через одну сторону трубки, якщо ви проходите через обидві 
сторони, ви розчавите трубку вниз. 
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4. Як зв'язати навушники  



3. В'язання пов'язки на голову  

В'яжіть трубочку, яка стане вашим пов'язкою. Оберніть її 
навколо голови, як пов'язку, і в'яжіть її до потрібної вам 
довжини. Зробіть пов'язку трохи меншою, ніж вона є, так як 
ви хочете, щоб вона була такого розміру, щоб вона трималася 
за голову і не просто сповзала.  

4. Підбийте все на пов'язку  

Довжини: смужка, що йде від верху булочки, над чолом і до 
вершини іншої булочки, на малюнках приблизно 9 дюймів. А 
смужка, що йде від низу пучка, вниз навколо основи голови, 
до низу іншої булочки має розміри близько 3 дюймів. Отже, 
смужка навколо передньої частини голови, ймовірно, буде 
приблизно в 3 рази більшою за нижню.  
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По суті, шнур для пов'язки буде подвоєний, а трубки 
обіймуть булочки. Зшийте його так, щоб кінці були з'єднані, 
а трубки з'єднані з булочками. 

 

Розміщуйте речі за допомогою шпильок. Принаймні раз 
уважно спробуйте пов’язки, щоб переконатися, що вони 
підходять. Пам’ятайте, що ви хочете, щоб вона була хоч 
трохи притиснута до голови, щоб вона залишалася на місці. 
Ідеальна посадка може просто зісковзнути з голови. 

4. Як зв'язати навушники  



5. Прикріплення булочок до пов'язки  

Перш ніж приступити до пошиття булочки, можна допомогти 
надіти додаткові шпильки, щоб утримувати трубку на місці; 
це може бути особливо корисним, якщо ви розтягуєте трубку 
навколо булочки. Ви хочете, щоб він був зшитий 
максимально рівномірно, тому ви хочете попередньо 
розтягнути його.  

Почніть, пришиваючи ці два кінці донизу. Як тільки вони 
будуть на місці, почніть шити навколо булочки. Як тільки ви 
дійдете до вершини булочки, обережно зшийте разом, де 
стикаються дві трубочки і де ці трубки стикаються з 
булочкою. Ви дійсно хочете пошити все це тут, тому що не 
хочете, щоб усе це відірвалося або відмінилося. Продовжуйте 
шити навколо булочки, поки не повернетесь до початку.  

Якщо у вас ще є пряжа, пришийте інший кінець пов'язки і 
зробіть це. Зшийте його так, щоб він міцно тримався, 
спробуйте приховати будь -яку зроблену вами строчку  
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4. Як зв'язати навушники  



6. Прикріплення другої булочки до пов'язки  

Час приєднати іншу булочку. Якщо ви залишили довгий 
шматок пряжі з булочки, використовуйте її для того, щоб 
пришити її. Пришийте навколо булочки, переконавшись, що 
ви дійсно зшили точки зверху та знизу, де два шматочки 
трубки стикаються з булочкою. 

 

На другому зображенні показано, де запобіжний штифт 
утримує трубку біля булочки, що полегшує рівномірне 
пришивання навколо булочки. 
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4. Як зв'язати навушники  



7. Закінчуючи  

Якщо у вас є якась бездомна пряжа, приховайте її зараз, і все 
буде зроблено. Просто вшийте їх у найближчу трубку, а 
потім відріжте зайве. При необхідності зав’яжіть невеликий 
вузол, щоб переконатися, що речі не відміняються.  
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1. Вибір пряжі  

Ви можете зробити свої рукавички практично з будь -якого 
типу пряжі, але ідеально підійде тепла, м’яка пряжа. Вам 
знадобиться 1 клубок легкої або середньої ваги. Можливо, 
вам захочеться уникати використання пряжі більш важкої 
ваги, наприклад, кремезної або надроботої, для виготовлення 
рукавичок, тому що пальці будуть досить об’ємними.  

 Ви можете в'язати рукавички в одному кольорі або 
використовувати декілька кольорів і змінювати пряжу за 
бажанням.  

2. Візьміть п'ять спиць з двома загостреними спицями  

Двоконечні голки дозволяють працювати з манжетою 
рукавичок та окремими пальцями. Переконайтеся, що 
обраний вами набір гострих двосторонніх спиць буде 
працювати з типом пряжі, яку ви хочете використовувати. 
Перевірте етикетку пряжі для отримання рекомендацій.  
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 Наприклад, якщо ви хочете виготовити свої рукавиці з 
пряжі середньої ваги, то американські голки розміром 7–9 
(4,5–5,5 мм) підійдуть.  

3. Створення манжети для рукавичок  

Накиньте рівну кількість стібків на 3 або 4 голки з двома 
загостреннями. Створіть ковзаючий вузол і надягніть його на 
праву голку. Це ваш перший гіпс. Потім накладіть решту 
стібків, необхідних для вашого малюнка. Це дуже мінлива 
кількість стібків залежно від розміру рукавичок, які ви хочете 
створити, типу пряжі та розміру ваших голок з двома 
загостреннями.  

 Для того, щоб надягати, намотайте нитку на ліву голку. 
Всуньте праву голку в петлю на лівій голці, а потім 
виньте пряжу через праву голку. Правою голкою 
проведіть цю нову петлю через петлю на лівій голці. Це 
створить ще один накладний стібок на правій голці. 
Продовжуйте накладати, поки не наберете необхідну 
кількість стібків. 

 Не забудьте розподілити стібки рівномірно між 3 або 4 
голками з двома загостреннями. Щоб прошити стібки, 
тримайте 1 голку порожньою. Наприклад, якщо вам 
потрібно накласти 36 стібків, то накладіть 12 стібків на 
голку, щоб розділити їх на 3 голки або 9 стібків на голку, 
щоб розділити їх на 4 голки. 
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Розташуйте подвійні гострі спиці, щоб уникнути 
скручування стібків. Важливо стежити за тим, щоб усі шви 
залишалися прямими на спицях. Щоб допомогти вам у 
цьому, розкладіть голки у формі H, якщо ви використовуєте 
3 голки, або у формі квадрата, якщо ви використовуєте 4 
голки. Перевірте всі стібки, щоб переконатися, що всі вони 
спрямовані в одному напрямку і жоден із них не 
перекручений.  

 Ви можете зробити це після перших кількох раундів, щоб 
переконатися, що стібки рівні.  

В'яжемо перший стібок. Вставте праву голку в перший 
накладений шов на першій голці з двома загостреннями. 
Перенесіть пряжу на кінець правої голки. Потім протягніть 
пряжу через петлю. Дозвольте старому стібку зісковзнути з 
лівої голки, коли новий стібок замінить його.  

 Спробуйте в’язати 2, а не 1 стібок для ширшого візерунка 
ребра  
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Виворіть наступний стібок. Виворітні, підносячи робочу 
пряжу перед в’язанням. Вставте кінчик правої голки в 
перший стібок на лівій голці, що йде ззаду вперед. Потім 
намотайте нитку на праву голку. Протягніть нову петлю 
через стібок і дайте старому стібку зісковзнути з лівої голки.  

 Спробуйте виворіть 2 замість 1 для ширшого візерунка 
стібка ребра. 

Чергуйте між в'язаними і виворітними стібками на весь 
раунд. В'язання 1, виворіт 1 - це основний візерунок для 
строчки ребра, але пам'ятайте, що ви також можете зробити 
візерунок 2 на 2 для більш широкого ребра. Пропрацюйте 
стібок ребер протягом усього першого раунду, а потім 
покладіть маркер стібка в кінці раунду. Це полегшить 
визначення місця початку і закінчення раунду.  
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Використання стібка ребра для початку рукавичок допоможе 
створити еластичну манжету. Якщо ви не турбуєтесь про те, 
щоб зробити манжету еластичною, то можете замість цього 
пров’язати всі стібки в раунді. Тільки майте на увазі, що у вас 
вийде закручена, вільна манжета, якщо ви в’яжете всі стібки.  

Працюйте кругами, поки манжета не досягне 2 - 3 дюймів 
(5,1 - 7,6 см). Продовжуйте працювати з манжетою в стібках 
ребер, поки не отримаєте бажану довжину. Приблизно 2 до 3 
дюймів (від 5 до 7,6 см) є ідеальною манжетою для більшості 
розмірів рукавичок, але зверніться до свого малюнка, щоб 
отримати точні вказівки щодо розміру.  

 Навіть якщо ви вирішите не створювати ребристу 
манжету, для ваших рукавичок все одно знадобиться 
манжета. Продовжуйте працювати з манжетою у потрібному 
стібку, поки манжета не досягне розміру від 5 до 7 дюймів. 
 

 Деякі шаблони вказуватимуть на кількість раундів для 
роботи замість довжини. Дотримуйтесь рекомендацій вашого 
шаблону. 
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4. В'язання корпусу рукавичок  

Працюйте кругами ще на відстані від 5 до 10,2 см від 
манжети. Далі вам потрібно буде почати в’язання раундів, 
щоб довести корпус рукавички до необхідної довжини. 
Перевірте рекомендації вашого візерунка щодо довжини, яку 
вам потрібно досягнути, або кількості раундів для роботи.  

 Наприклад, вам може знадобитися в’язати ще 10 
патронів, або 7 дюймів (7 дюймів), щоб створити корпус 
рукавички, перш ніж почати працювати над великим 
пальцем. 

 Для простого корпусу рукавичок, працюйте всі раунди 
після манжети в швом -панчосі. Для цього стібка потрібно 
лише пров’язати всі стібки в раунді. 

Накиньте 6 стібків на запобіжну шпильку або тримач для 
стібків. Коли корпус рукавиці має бажану довжину, вам 
потрібно буде відкласти кілька стібків для великого пальця, а 
потім продовжувати працювати тілом, поки ви не будете 
готові працювати пальцями. Візьміть перші 6 стібків у 
раунді, на якому ви зараз перебуваєте, і надіньте їх на 
запобіжну шпильку або тримач для стібків.  

 Ваш малюнок може вказувати на різну кількість стібків, 
які потрібно залишити для обробки великого пальця. 
Обов’язково виконайте те, що він каже.  
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В’язати до тих пір, поки корпус рукавички не стане потрібної 
довжини. Продовжуйте обробляти тіло рукавички швом -
шкарпеткою або стібком, необхідним для вашого малюнка. 
Шаблон може вказувати на те, що вам потрібно працювати 
протягом певної кількості патронів або до тих пір, поки 
шматок не досягне певного виміру. При необхідності 
виміряйте тіло рукавички.  

 Наприклад, вам може знадобитися в'язати ще 20 патронів 
або 3 дюйми (7,6 см) повз простір для великого пальця. 

 Не в’яжіть занадто щільно через простір, який залишився 
для вашого великого пальця, інакше ви можете не 
пропустити великий палець. Просуньте великий палець через 
отвір, щоб перевірити його до і після того, як ви в'яжете 
поперек перетину. Це допоможе вам краще підходити до 
ваших рукавичок. 
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Перекладіть усі шви на 2 шпильки або тримачі для стібків. 
Вам потрібно буде пропрацювати решту стібків у трубочках, 
щоб створити пальці, тому надягніть їх на 2 тримачі для 
стібків або запобіжні шпильки, щоб закріпити їх. Для цього 
вставте кінець тримача стібка або запобіжного штифта через 
кожен зі стібків на спиці 1 на 1. При цьому нехай кожен 
стібок зісковзує зі спиці так, щоб він був тільки на тримачі 
для стібка або на штифті.  

 Спробуйте розташувати стібки так, щоб стібки, які будуть 
на одній стороні рукавички, були на 1 тримачі для стібків 
або на штифті, а інша половина - на іншій.  

5. Створення пальців і великих пальців  

Візьміть ¼ стібків, розділених між 2 держателями стібків. 
Почніть зі збирання найближчих до робочої ниток стібків. Це 
буде або вказівний, або маленький палець ваших рукавичок. 
Щоб взяти стібок, вставте голку правою рукою через перший 
стібок, протягніть пряжу на голку, а потім протягніть її.  

 Робоча пряжа буде прямо там, де вона повинна бути, щоб 
зв'язати перший палець, але вам потрібно буде закріпити 
пасмо до тіла рукавички для всіх наступних пальців. Для 
цього перев’яжіть кінець робочої нитки через стібок, 
найближчий до основи першого пальця. Потім 
використовуйте цю пряжу, щоб забрати стібки для 
наступного пальця.  
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В'яжіть 2 стібка спереду і ззаду. Вам потрібно буде 
пров’язати 2 збільшення для першого кола, щоб додати 2 
стібки. Замість цього винесіть пряжу перед роботою і знову 
в’яжіть у той самий стібок, але вставте праву голку, що йде 
від спини до лицьової, як ніби ви її пнуте.  

 Для великого пальця вам потрібно буде повторити раунд 
збільшення двічі, щоб отримати необхідну кількість 
стібків для раунду.  

Решту раунду в'яжіть. Після того, як ви завершите 
збільшення стібків для раунду, пров’яжіть решту стібків у 
раунді, як зазвичай. Однак, коли 
ви дістанетесь до великого 
пальця, пам’ятайте, що вам 
також доведеться збільшити для 
наступного раунду.  
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В'яжіть всі раунди, поки перший палець не стане бажаної 
довжини. Після того, як ви завершите раунд (и) збільшення 
пальця, над яким ви працюєте, продовжуйте в’язати всі 
стібки в крузі, поки палець, над яким ви працюєте, не стане 

 Ви можете виміряти кожен з ваших пальців, щоб 
отримати точну довжину для обходу кожного пальця, або 
просто слідувати тому, що говорить ваш візерунок. 

 Наприклад, якщо ваш великий палець має довжину 3 
дюйми (7,6 см), ваш палець має довжину 3 дюйми (7,6 см), 
ваш безіменний палець має довжину 9,5 см, ваш середній 
палець має довжину 10 дюймів , а ваш вказівний палець має 
довжину 3,5 дюйма (8,9 см), тоді ви можете зв’язати кожну 
ділянку пальця відповідною довжиною 

Відв’яжіть палець і зв’яжіть останній стібок. Почніть з 
в’язання перших 2 стібків на лівій спиці. Потім проведіть 
перший стібок на правій голці вгору і над другим стібком. 
Таким чином перший стібок зісковзує з голки і закріплює 
другий стібок у процесі. В'яжіть новий другий стібок на лівій 
голці, а потім повторіть повторно те, що тепер є першим, 
через другий стібок.  
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 Повторіть послідовність зв’язування аж до кінця ряду, 
щоб закріпити кінець пальця чи великого пальця, який ви 
закінчуєте. 
 

 Зв’яжіть останній шов, щоб закріпити його, і вставте 
зайву нитку в кінчик пальця, щоб приховати її. 
 

Повторіть для наступного пальця. Після того, як ви закінчите 
з одним пальцем, перейдіть до 1 безпосередньо біля нього. 
Повторюйте один і той самий процес для кожного з пальців, 
поки вони не закінчать. Потім перейдіть до великого пальця. 
Після того, як ви закінчите великий палець, ваша рукавичка 
закінчена!  Повторіть весь процес, щоб зробити другу 
рукавичку.  
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1. Встановіть датчик  

Незалежно від того, з якою пряжею ви працюєте, чи з 
розміром шкарпетки - від дитини до дорослої людини - ви 
в’яжете основну модель для виготовлення однієї і тієї ж.  

Різниця насправді лише в цифрах. З цією метою вам спочатку 
потрібно в’язати зразок з обраною пряжею, голками та 
візерунком стібка, щоб встановити стібок та ширину ряду. Ця 
інформація вам знадобиться для наступного кроку. 

 
Для цілей цього підручника, скажімо, ми використовуємо 
голки розміром 6/4 мм США та пряжу спортивної ваги, коли 
в’яжемо в стібок Stockinet, це дає нам датчик з 4 стібків та 6 
1/2 рядів на дюйм 

Матеріали:  

 Суперпрання вовни будь -якої ваги 

 Knitter's Pride Marblz, Zing або Symfonie Dreamz DPN 
відповідного розміру 

 Голка для гобелена 
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2. Розрахуйте кількість включення  

Для початку у вас є кілька варіантів: або виміряйте 
окружність стопи того, для кого ви збираєтеся в’язати, або 
використовуйте середній розмір, передбачений Стандартами 
пряжі. Я віддаю перевагу останньому.  

Давайте перейдемо до цифр, що співвідносяться з чоловічим 
носком середнього розміру для нашого малюнка. Щоб 
обчислити накладення на число, вам просто потрібно 
помножити окружність стопи і цифри калібру. 
Використовуючи наші результати з кроку 1 та таблицю вище, 
це буде виглядати так:  

9 in. x 4 sts = 36  

Майте на увазі, що вам може знадобитися так чи інакше 
відрегулювати номер, щоб відповідати схемі стібка, 36 
стібків - це хороша сума, яку можна надіти на наші 
шкарпетки! Бонус: Якщо ви хочете працювати з рифленням 2 
× 2, вам знадобиться кратне 4. Якщо ми хочемо працювати в 
1 × 1 ребрах, вам знадобиться кратне 2.  
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3. В'язання ніжки  

CO стібки до dpns (двоконечні голки). Рівномірно розподіліть 
між голками; приєднуйтесь, стежте, щоб не перекрутити. 
В'язати стібки за потрібним малюнком стібка, можливо, 
ребристим для манжети, потім шкарпеткою для ноги, ребром 
для всього нехай, насінним стібком; ти це робиш! Довжина 
дійсно є перевагою; щиколотка, ікра або висота коліна 
працюють однаково, за винятком того, скільки часу. 
Використовуючи діаграму та наші розрахунки, наші цифри 
виглядатимуть так: 

8 in (height) x 6 1/2 rows = 52  

Це означає, що ми зробимо 52 раунди стібків ніг за нашим 
бажаним шаблоном стібка.  

4. П'ятковий клапан  

П'ятковий клапан-єдина частина цього шкарпетки, яка не 
буде в’язатися навколо. Для цього кроку ви накладете 
половину (передній/настінний) стібків на пряжу або запасні 
голки, а іншу половину (п’яту) на 1 голку. У нашому 
прикладі це означає 18 стібків на п’яті. Мені подобається 
товстий каблук, тому рекомендую в'язати наступним чином, 
але ви можете технічно використовувати будь -який малюнок 
стібка, який вас радує.  

Row 1: *Сліп (Sl) 1, в'язати (к) 1; повторювати від * до кінця. 
Row 2: Sl 1, виворітні (p) до кінця.  
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Повторюйте ці два ряди, поки п’ятковий клапоть не стане 
квадратом.  

5. Поворот п’яти  

Оскільки ми не двовимірні істоти (не ображайтесь на Флет 
Стенлі), нам потрібна деяка форма, щоб підчепити п’яти. Це 
створюється за допомогою ряду простих коротких рядків.  

Ось як: 
Щоб повернути каблук, ви попрацюєте над 2/3 стібків п’яти 
ПРАВОГО БОКУ, зменшіть його і поверніть.  

Тоді ви попрацюєте 1/3 частини НЕПРАВИЛЬНОГО 
БОКОВОГО п’яткового клапана, зменшіть і поверніть, 
попрацюйте, щоб зазор, зменшити та повернути тощо. У 
нашому прикладі з використанням 18 стібків на п’яті це 
виглядає так: 

Ряд 1: Sl 1, k11, ssk (ковзати, ковзати, в'язати разом через 
петлю спинки). Поворот. 
Ряд 2: Sl 1, p5, p2tog. Поворот. 
Ряд 3: Sl 1, k до 1 -го перед зазором, ssk. Поворот. 
Ряд 4: Sl 1, p до 1 -го перед розривом, p2tog. Поворот. 
Повторюйте ряди 3-4, поки не пропрацюєте всі шви на 
п’ятах. 
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6. Ластовиця  

Для цієї частини шкарпетки ви повернетесь до роботи по 
кругах. 
 
Раунд 1: Покладіть половину стібків п’ят на вільний dpn  
(голка 1), з тими ж dpn підберіть стібки рівномірно вздовж 
першої сторони п’яти; накладіть на Голку 2 настінні стібки; 
використовуйте голку 3, щоб забрати стібки вздовж другої 
сторони п’яти і пропрацювати залишки швів п’ят. 
 

Раунд 2: Працюйте прямим строчкою. (тобто в'язати всі 
стібки, якщо ви працюєте в стік Stockinet) 
 

Раунд 3: Голка 1, робота до останніх 3 п., K2tog, k1; Голка 2, 
працювати прямо (тобто в’язати); Голка 3, k1, ssk, робота до 
кінця. 
 

Раунд 4: Працюйте прямим строчкою. 
 

Повторюйте 3-4 раунди, поки не повернетесь до початкової 
кількості CO. Для наших цілей це буде 36 п. 
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7. В'язання стопи  

Працюйте кожен раунд прямим стібком, поки ступня не стане 
на 2 1/2 ″ коротше бажаної довжини. Використовуючи 
наведену вище таблицю, ми хочемо, щоб наша стопа була 11″, 
тому це означає, що ми будемо працювати з раундами, поки 
стопа не виміряє 8 1/2 ″.  

8. В'язання пальця ноги  

Розташуйте стібки так, щоб 1/2 (зверху) були на Голці 2, а 1/4 
- на Голках 1 і 3. Для нас це означає, що Голки 1 і 3 мають по 
9 стібків, а Голка 1 має 18. Форма: 

 

Раунд 1: Голка 1, k до останніх 3 п., K2 tog, k1; Голка 2, k1, 
ssk, k до останніх 3 п., K2tog, k1; Голка 3, k1, ssk, k до кінця. 
 

2 тур: В’язати. (Я роблю тут припущення, що незалежно від 
схеми зшивання стопи, швейник працюватиме з носком у 
Stockinette так, як це необхідно для того, щоб наступний крок 
виглядав правильно.) 
 

Повторюйте раунди 1-2, поки не залишиться приблизно 1/3 
швів, округлених до парного числа. Для нас, скажімо, 12 п. 
 

Відрізаємо пряжу, залишаючи довгий хвіст для щеплення. 

60 

6. Як зв'язати шкарпеток  



9. В'язання пальця ноги  

Ми безперешкодно будемо прищеплювати шви за допомогою 
Kitchener Stitch. Для цього вам потрібно буде рівномірно 
розділити стібки на 2 спиці і тримати паралельно. Втягніть 
хвіст у гобеленову голку і виконайте такі дії: 

 

Налаштувати: 

 Вставте гобеленову голку в першу строчку на ПЕРЕДНІЙ 
голці. Протягніть хвіст, але не дозволяйте стібку 
відпасти. 

 Вставте голку для гобелена в’язаним способом у перший 
стібок на спинці НАЗАД. Протягніть хвіст, але не 
дозволяйте стібку відпасти. 

Почніть щеплення:  

 Вставте голку для гобелена в’язаним способом у перший 
стібок на передній голці і протягніть хвіст, даючи йому 
впасти зі спиці; 

 Вставте гобеленову голку виворітно в наступний стібок 
на передній голці і протягніть хвіст, не даючи стібку 
впасти зі спиці. 

 Вставте гобеленову голку виворітно в перший стібок на 
задній голці і протягніть хвіст, даючи йому впасти зі 
спиці; 

 Вставте голку для гобелена в’язаним способом у 
наступний стібок на передній голці та протягніть хвіст, не 
даючи стібку впасти зі спиці. 

Повторюйте ці 4 кроки, поки всі стібки не прищепляться. 
Зплести в кінці.  
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3. Виконає нескладний взір гачком і дротами, зі зразків або 
опису в книжці чи журнал  

1. Потренуйтеся писати візерунок, який ви вже знаєте  

Щоб звикнути писати візерунки гачком, попрактикуйтесь із 
шаблонами, які ви вже знаєте. 

 

Наприклад, візьмемо класичний квадрат бабусі гачком. 
Зробіть вигляд, що інструкції для цього шаблону були 
втрачені, і ви несете відповідальність за їх відтворення. 
 

Сядьте з пряжею, гачком і ручкою (або комп’ютером) і 
опишіть, як в’язати квадрат бабусі гачком. Під час в’язання 
гачком записуйте кожен крок. 
Ви могли б почати писати покрокові інструкції прямо зараз, 
але якщо це здається вам занадто важким, просто спершу 
запишіть нотатки. Потім візьміть свої нотатки та перетворіть 
їх у письмові інструкції щодо в’язання гачком. 
 

Коли ваші вказівки щодо в’язання гачком будуть завершені, 
витягніть вгору схему бабусиного квадратного в’язання 
гачком і пройдіться ним по рядку, порівнюючи ваші 
інструкції. Ви щось не так зробили? Не залишити нічого? Ви 
використовували ті ж самі абревіатури гачком? 
 

Продовжуйте займатися, доки не зможете ідеально 
відтворити в словах схему в’язання гачком. Коли ви думаєте, 
що у вас все вийшло, попросіть друга слідувати вашому 
зразку і попросіть його відгуку. Нагадуйте своєму другові 
слідувати вашому зразку, а не просто створювати квадрат 
бабусі з пам’яті - ви хочете переконатися, що ваш візерунок 
правильний. 
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2. Продовжуйте тренуватися  

Ви дійсно хочете навчитися писати візерунки гачком, перш 
ніж зануритися, тому попрактикуйтесь ще кілька разів з 
моделями стібків або мотивами, які ви вже знаєте. Ось деякі 
шаблони, які ви, можливо, вже знаєте з пам’яті:  

 Кошикове плетіння - Basketweave 

 Піко Стич - Picot Stitch 

 Гранітна стібка - Granite Stitch 

 Shell Stitch - Оболонка стібка 

 В’язання гачком від кута до кута - Corner-to-Corner 
Crochet 

 Мотив ананаса - Pineapple Motif 

 Шестигранники - Hexagons 

В’яжіть шматочок гачком з пам’яті, роблячи нотатки про 
стібки по ходу руху, і перетворіть ці нотатки на письмові 
візерунки. Порівняйте свій готовий візерунок з існуючим, 
доступним в Інтернеті, і виправте помилки у своєму. 
Кожного разу ви дізнаватиметесь все більше і все краще і 
краще будете писати власні схеми в’язання гачком.  
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3. Створіть власний візерунок  

Нарешті настав час почати працювати над власними 
візерунками гачком! Почніть зачіпати те, що вас цікавить або 
бачення, яке у вас в голові.  

Ретельно записуйте, що ви робите, коли йдете. Ці нотатки 
стануть вашим зразком, так само, як це було на ваших 
практичних заняттях. Єдина відмінність полягає в тому, що 
зараз ви працюєте з уяви, а не з пам’яті про існуючий зразок!  

Ось кілька порад щодо вашого першого візерунка 
гачком:  

 Почати дуже просто. Подаруйте собі ранній успіх, на 
якому можна продовжувати! 

 Працюйте дрібно. В’яжіть гачком маленький мотив або 
зразок - не починайте з великої ковдри! 

 Уникайте збільшення і зменшення. Звичайно, ви врешті -
решт досягнете цього, але це значно спрощує математику 
в’язання гачком, якщо ваш перший візерунок - квадрат 
або прямокутник, який не потребує збільшення та 
зменшення. 

 Робота в рядах. Звичайно, ви можете в’язати гачком 
раунд, але це вимагатиме збільшення та зменшення, тому 
починайте рядами. 

 Повторіть ряди улюблених стібків. Це дозволяє вам 
робити цікаві повтори візерунків без ускладнення. 

Отримавши зразок, який вам подобається, перегляньте свої 
замітки та запишіть свій зразок.  

4. Перевірте свій візерунок  

Знову опрацюйте свій власний візерунок, уважно слідуючи 
йому, щоб переконатися, що він виходить таким же. При 
необхідності відрегулюйте свій малюнок. 
Потім попросіть тестувальника шаблонів (або друга) 
опрацювати ваш шаблон. Отримайте зворотний зв'язок і при 
необхідності відрегулюйте його. 
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Ресурси до книжечки набрані з: 

https://www.wikihow.com/Knit-a-Sweater-for-Beginners 
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