
инструкции



Дебелината на преждата се избира според номера на иглите, с 
които искаме да плетем. 
За да получим шал, съшит от еднакви отделни части, е 
необходимо преждата и иглите, използвани за всяка отделна 
част, да са с еднаква дебелина. 
Ние използваме вълнена прежда и игли размер 5.5, като 
стандарт за шал с широчина 26 см ластична плетка. 
Можете да използвате и друг тип прежда, например акрилна, 
стига да е подходяща за плетене на игли с този размер.
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Ластичната плетка е комбинация от 2 опакови и 2 лицеви 
бримки, които се редуват. 
За да започнем плетката, трябва да захванем 48 бримки.
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За да захванем началните бримки, трябва да направим примка. 
Първо размотаваме около 50 см от кълбото, това е 
приблизително дължината на ръката ви от китката до рамото. 
След това правим хлабава примка с преждата, като я 
премятаме около показалеца си, издърпваме конеца през 
вътрешната страна на примката, нанизваме иглата и леко 
затягаме. 
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4.
Заплитане: захващане на бримки върху иглата
След като сме нанизали примката около иглата и сме затегнали 
леко, хващаме иглата с дясната ръка (за хора, които боравят 
предимно с нея, останалите изпълняват тези стъпки 
огледално), а конеца прехвърляме около палеца на лявата си ръка, 
като идващата от кълбото прежда виси отгоре.





За да захванем бримка, промушваме върха на иглата под 
преждата около палеца (1-2) и изтегляме, без да стягаме 
прекалено (3-4-5-6). 
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Захващаме 48 бримки.



За да започнем плетенето, иглата със захванатите бримки се 
взема с лявата ръка, а свободната игла - в дясната. Редуваме две 
“опакови” с две “лицеви” бримки.
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Опакова бримка се плете, като промушим върха на свободната 
игла по диагонал през бримката (свободната игла е разположена 
отгоре) и наметнем свободния край на конеца (от кълбото) 
като примка около свободната игла, след което изтеглим конеца 
с върха на дясната игла през бримката. 
Повтаряме това действие със следващата бримка. 
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7.
Лицева бримка се плете, като прехвърлим свободния край на 
конеца отзад между иглите (1-2) и го наметнем на показалеца 
на лявата ръка (3). С дясната игла бодем бримката по диагонал 
*зад* лявата игла (4-5), след което намятаме свободния конец 
върху дясната игла и изтегляме през бримката (6-7).
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До края на реда се редуват 2 опакови с 2 лицеви бримки. При 
всяко прехвърляне на бримка върху дясната игла, *леко* затягаме 
конеца. Когато достигнем края на реда (последните две бримки 
са лицеви), сменяме мястото на иглите. Свободната игла винаги 
е в дясната ръка. Следващият ред отново започва с две опакови 
и завършва с две лицеви. Конецът винаги се намира отзад за 
лицевите бримки и отпред за опаковите. 



За да смените цвета на конеца, с който плетете, довършете 
реда и оставете около 20 см “опашка” (която можете да 
вплетете с игла, когато довършите плетката). Вземете 
новото кълбо прежда, като също оставите около 20 см 
остатък, и завържете двата края на възел близо до последната 
бримка. След това прехвърлете свободната игла в дясната ръка 
и продължете плетката с новия конец. 



цветова схема





Благодарим ви!


