
Oктоподи - схема и подробни 

инструкции за плетене 

 

Тази схема е предназначена само за персонална употреба.  

Не се разрешава ползването ѝ с комерсиална цел. 

Преди да започнете, моля запознайте се с изискванията, на които 

октоподите трябва да отговарят, за да бъдат одобрени. Те са описани в 

документ “Октоподите - изисквания за изработка”, който може да 

намерите в сектор „Files“(„Файлове“) на Facebook страницата ни. 

Технически указания: 

● Октоподът се плете с НП (нисък пълнеж). Редовете се плетат само 
по спирала без ЗБ (залепена бримка); 

● Бримките трябва да са много стегнати. През тях не трябва да се 
вижда пълнеж след напълване; 

● Силно препоръчваме използването на намятане „отдолу“, 
„невидимо“ свиване, „невидимо“ наддаване, както и „поклащане“ 
на куката с цел максимално затягане на преждата около нея преди 
издърпване на конеца за всяка бримка. Изброените техники може 
да видите в следните клипчета: 

https://www.facebook.com/notes/181058102389596/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-%20%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/238992286596177/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5/239001143261958/
https://www.facebook.com/notes/181058102389596/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-%20%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/238992286596177/


○ намятане „отдолу“ - 
https://www.youtube.com/watch?v=tpYj6ECBAck 

○ „поклащане“ на куката - 
https://www.youtube.com/watch?v=IJjixO5iQo4&feature=youtu.
be 

○ „невидимо“ свиване - 
https://www.youtube.com/watch?v=OUBbOZ1Ennk&feature=yo
utu.be 

○ „невидимо“ наддаване - 
https://www.youtube.com/watch?v=iZPCm2J1mFU&feature=yo
utu.be 

● Ако инструмент с дебелина 3мм. (пр. дръжка на близалка) може 
Лесно да се вкара между бримките, това означава, че дупките са 
прекалено големи. Ще трябва да намалите размера на куката, да 
опъвате повече и да преправите изплетеното до сега преди да 
напълните изделието. Изпъвайте изплетеното и тествайте по време 
на работа. Моля да имате предвид, че при тестване не трябва да 
натискате прекалено силно, за да създадете насилствено дупки, 
които не са съществували преди теста; 

● Октоподът трябва да е напълнен много плътно, за да стане главата 
твърда, без свиване при натиск. Пълнете докато се напълни плътно 
и след това пълнете още. Прилагайте теста с натискане с пръст; 

● Не трябва да има хлабава прежда или видими свободни краища. 
Всички краища трябва да са стабилно завързани и обезопасени в 
плетката; 

● Смяна на цвят и съединяване на прежда не трябва да се прави по 
дължината на пипалата. Всички смени на прежда при изплитане на 
пипалата трябва да се правят безопасно при основата на главата на 
октопода и краищата да се скрият в нея. Силно се препоръчва 
всички пипала да се изплитат без смяна на конец. 

Необходими материали: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtpYj6ECBAck&h=ATMD_Bsl_up5r3b3-GO6nqL_ZqYIPQEnGnBQ9ZRe6i_dQal6ulEEnG_GEWnD3_GbcdWiz_WP-4b0ydUJHwDMd6MqaDI3JRDtFgN_sUw_VXn-jEy4NJujJagvooJL65VDFKie1iVfnw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIJjixO5iQo4%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOqxcejLfKUs5ikrDLQAAOgADGRj9_OVrse5-USBOWK0mjwtIzq_yNAyl5K9jWhYKz8PyvRfvTcEPcAuaT_FmjUXpcA0J72ty1IfnmWGYA3basplq_fDFPYFABfmi9h9J59Yv9j6Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOUBbOZ1Ennk%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOG1bCFRIIGLGr6Dvujhsqw5X-BF6nMLi0BbAqiLw1L5P-b6sTgECMvMqso5iLmTFiGzDTuLY618EZ2Re77x9kiw95SLADLtTSnw0YVD_oUIXXEyb1FXUO3_bciYnO4Yc0cqKKbhw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOUBbOZ1Ennk%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOG1bCFRIIGLGr6Dvujhsqw5X-BF6nMLi0BbAqiLw1L5P-b6sTgECMvMqso5iLmTFiGzDTuLY618EZ2Re77x9kiw95SLADLtTSnw0YVD_oUIXXEyb1FXUO3_bciYnO4Yc0cqKKbhw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIJjixO5iQo4%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOqxcejLfKUs5ikrDLQAAOgADGRj9_OVrse5-USBOWK0mjwtIzq_yNAyl5K9jWhYKz8PyvRfvTcEPcAuaT_FmjUXpcA0J72ty1IfnmWGYA3basplq_fDFPYFABfmi9h9J59Yv9j6Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiZPCm2J1mFU%26feature%3Dyoutu.be&h=ATMAeOwjSH4sbjXc4fcUHRzkIMlyPZdZMxzcRfINhRvx4uGJif3XcjSAOSzfGhIecJtu-lwfFBNSQpMNxWSAbVSLdW3MYU2yV9lmUb4jMCkN7jnDmgjP0d5Rp8v-kqGWZhxtpkL7sA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtpYj6ECBAck&h=ATMD_Bsl_up5r3b3-GO6nqL_ZqYIPQEnGnBQ9ZRe6i_dQal6ulEEnG_GEWnD3_GbcdWiz_WP-4b0ydUJHwDMd6MqaDI3JRDtFgN_sUw_VXn-jEy4NJujJagvooJL65VDFKie1iVfnw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOUBbOZ1Ennk%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOG1bCFRIIGLGr6Dvujhsqw5X-BF6nMLi0BbAqiLw1L5P-b6sTgECMvMqso5iLmTFiGzDTuLY618EZ2Re77x9kiw95SLADLtTSnw0YVD_oUIXXEyb1FXUO3_bciYnO4Yc0cqKKbhw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIJjixO5iQo4%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOqxcejLfKUs5ikrDLQAAOgADGRj9_OVrse5-USBOWK0mjwtIzq_yNAyl5K9jWhYKz8PyvRfvTcEPcAuaT_FmjUXpcA0J72ty1IfnmWGYA3basplq_fDFPYFABfmi9h9J59Yv9j6Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiZPCm2J1mFU%26feature%3Dyoutu.be&h=ATMAeOwjSH4sbjXc4fcUHRzkIMlyPZdZMxzcRfINhRvx4uGJif3XcjSAOSzfGhIecJtu-lwfFBNSQpMNxWSAbVSLdW3MYU2yV9lmUb4jMCkN7jnDmgjP0d5Rp8v-kqGWZhxtpkL7sA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiZPCm2J1mFU%26feature%3Dyoutu.be&h=ATMAeOwjSH4sbjXc4fcUHRzkIMlyPZdZMxzcRfINhRvx4uGJif3XcjSAOSzfGhIecJtu-lwfFBNSQpMNxWSAbVSLdW3MYU2yV9lmUb4jMCkN7jnDmgjP0d5Rp8v-kqGWZhxtpkL7sA&s=1


● Прежда 100% памук* (Другите прежди не са подходящи за 
употреба от недоносените бебенца); 

● Хипоалергенен силиконов пух*; 

*Забележка: Списък с конкретни препоръчани прежди и пълнежи може 

да намерите в документ „Препоръчани материали“ в сектор 

„Files“(„Файлове“) на Facebook страницата ни. 

● Кука - най-често от 2.00 до 3.00мм. (определя се от типа прежда и 
опъването по време на плетене); 

● Ориентировъчен маркер (късо парче прежда, фиба и други могат 
да заместят специализираните маркери); 

● Игли за зашиване на плетиво. 

Гранични размери на завършения октопод: 

● Височината на главата (тялото), измерена по права линия, трябва 
да е между 6,5см. и 9см.; 

● Дължината на пипалата в разтегнато състояние трябва да е между 
16см. и 22см. Дължината на навитите пипалата в спокойно 
състояние не се взима предвид. 

 

https://www.facebook.com/notes/181058102389596/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/244602486035157/


 

Линейно измерване на главата. 

 



 

Измерване на разпънатите пипала. 

Изисквания за декорацията: 

● Върху изделието не трябва да има апликирани очи, усти или 
аксесоари. Никой октопод с допълнително пришити елементи няма 
да бъде одобрен. 

● Опростена бродерия* с максимална дължина на бода от един нисък 
пълнеж ще бъде одобрена, но не е задължителна. За бродерията 
също трябва да се използва прежда от 100% памук. Бродерията 
трябва да се направи преди напълването на главата с пълнеж. 
Краищата трябва да са стабилно завързани и прикрити във 
вътрешността на главата. Бродерията или самостоятелни парчета 
прежда не трябва да се използват за зашиване на дупки, открити 
след напълване на октопода. 

● Декоративно лице може да се оформи и по време на изплитане на 
главата чрез смяна на цветове. В този случай е препоръчително 



допълнителния цвят да не се реже при всяка смяна. Свободните 
краища отново трябва стабилно да се завържат и прикрият във 
вътрешността на главата. 

*Примерни схеми може да намерите в албум „Декорация - примерни 

схеми“ в сектор „Photos“(„Снимки“) на Facebook страницата ни. 

Схема с текстови инструкции*: 

* В края на настоящия документ може да намерите: 

● Схеми, адаптирани за специфични видове прежда; 
● Графична схема на октопод, приложена също и в удобен за 

самостоятелно ползване вариант в албум “Графични схеми” в 
сектор „Photos“(„Снимки“) на Facebook страницата ни. 

Съкращения: 

● Синджир 
● НП – нисък пълнеж* 
● ПП – полупълнеж (1/2 висок пълнеж) 
● Свивка – две бримки НП, изплетени заедно** 
● ЗБ – залепена бримка 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.242724379556301&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.244174419411297&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.244174419411297&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.242724379556301&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211126049721216&set=oa.244174419411297&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.242724379556301&type=3


● (Х) – брой бримки, които трябва да имате след завършването на 
ред 

* силно се препоръчва намятането „отдолу“. При изплитането на 2 НП ще 

постигнете по-добър резултат, ако използвате „невидимо“ наддаване. 

**силно се препоръчва „невидимо“ свиване. Постарайте се силно да 

стегнете бримката директно след свивка, тъй като вероятността за 

образуване на дупки там е по-голяма. 

Ред 1: 6 НП в магически пръстен, отбелязвайте началото на всеки ред с 

Ориентировъчен маркер (6) 

Ред 2: 2 НП във всички бримки (12) 

Ред 3: 2 НП във всяка 2ра бримка (18) 

Ред 4: 2 НП във всяка 3та бримка (24) 



Ред 5: 2 НП във всяка 4та бримка (30) 

Ред 6: 2 НП във всяка 5та бримка (36) 

Забележка: Това е подходящ момент да спрем и: 

● да проверим за дупки, както е описано по-горе в Техническите 
указания; 

● да проверим размера на диаметъра: 
○ Ако дължината му е по-малка от 3,5см., добавете още ред или 

два с допълнително наддаване. 
○ Ако дължината му е по-голяма от 5см., може да се наложи да 

пропуснете последващ ред или два, за да не стане главата 
прекалено висока.(Препоръчва се пропуснатите редове да 
бъдат в участъка Ред 7 – 14); 

Ред 7 – 14: 1 НП във всички бримки (36) 

Забележка: Това е подходящ момент да спрем и: 

● да добавим декоративна бродерия. Декорацията не трябва да се 
добавя след напълването на октопода; 

● да добавим или пропуснем редове, с които да регулираме 
височината на главата (към този момент височината на главата 
трябва да е около 4см.); 



● да проверим за дупки; 
● да се уверим, че сме обърнали плетката с лицевата страна навън; 

Ред 15: 4 НП, 1 свивка – повтаря се 6 пъти (30) 

Ред 16 – 17: 1 НП във всички бримки (30) 

Ред 18: 3 НП, 1свивка 6 пъти (24) 

Ред 19 – 20: 1 НП във всички бримки (24) 

Ред 21: 2 НП, 1 свивка 6 пъти (18) 

Ред 22: 1 НП във всички бримки (18) 

Ред 23: 7 НП, 1 свивка 2 пъти (16) 

Ред 24: 1 НП във всички бримки (16) 



Пълнене: 

Разширете последната бримка и извадете куката. Напълнете октопода 

много плътно(твърдо). Не трябва да има никакво вдлъбване на главата. 

Моля, уверете се, че откъм върха, врата и странично главата е цялостно 

напълнена. Може да използвате молив или специализиран инструмент 

за пълнене. При напълване указвайте натиск не само директно от 

дупката към върха, но и настрани. Плътното(твърдо) напълване е 

необходимо, за да се компенсира неизбежното омекване след пране и 

употреба. 

Дъно на октопода: 

Дъното на октопода се плете отделно. То трябва да затвори долния отвор 

на октопода и да задържа пълнежа. Дъното може да започне да се плете с 

друг цвят или от друго кълбо, за да се избегне рязането на оригиналния 

конец, използван за главата. Неотрязаното кълбо на главата ще 

продължи да се използва (без нужда от криене на краища) за 

съединяване на дъното. 

Ред 1: 5 НП в магически пръстен (5) 



Ред 2: 2 НП във всички бримки (10) 

Ред 3: 2 НП във всяка 2ра бримка (15) 

Завършва се със ЗБ и конецът се издърпва през нея. Оставете дълго парче 

при отрязване. Използвайки иглата за зашиване на плетиво преместете 

отрязания край от външната страна на кръга към средата. Завържете 

стабилно началото и края на преждата от задната страна на кръга и ги 

отрежете късо. 

Допрете дъното към отвора на октопода, напасвайки бримките една към 

друга. Използвайте отново последната бримка от главата на октопода и 

съединете напаснатите бримки на двете части с ред от НП. (16) 

 



 

Дъно 

 



 



Съединяване 

 

 

 



 

Дъно, съединено с ред НП 

 

Затварянето на октопода може да видите след минута 50 на следния 

клип: 



https://youtu.be/p-2cbMazMbI 

Пипала: 

Ред 25: Тук започвате пипалата: 1 НП, синджир от 50 бримки, обърнете 

и направете по 2 НП във всяка бримка от синджира , завършете с 1 НП. 

Ако пипалата не се усучат, опитайте се да направите 3 или 4 НП във всяка 

бримка от синджира. Повторете 7 пъти, така че да получите 8 пипала. 

Завършете с 1 ЗБ и издърпайте преждата през нея оставяйки дълъг 

свободен край. Скрийте края в главата на октопода. 

Забележка: 

● Дебелината на избраната от вас прежда също може да окаже 
влияние върху усукването и плътността/твърдостта на пипалата. В 
случай че сте избрали: 

○ по-тънка прежда (над 160м./50гр.) или пипалото е видимо 
тънко, след изплитане на синджира, обърнете и направете по 
2 ПП или 3 ПП във всяка бримка от синджира. За да 
избегнем преминаването на малките бебешки пръстчета 
между бримките на пипалото е необходимо да направим тест 
за дупки. Ако инструментът с дебелина 3мм. (пр. дръжка на 
близалка) може лесно да премине, не използвайте ПП; 

○ по-дебела прежда (под 100м./50гр.) или пипалото е 
нееластично и прекалено твърдо на допир, използваите 
по-голям номер кука само за изплитане на пипалата. Ако 
това не доведе до желания резултат, може да се наложи да 
смените преждата с по-тънка. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp-2cbMazMbI&h=ATNzKo7U-77-d6zUGBcf5_0WdtHosjk5veObsJpN2ylFuarCCg_rNgOghDucMs44Hqd_RZY9e_TtDkMW6b6HoiR7r97c-6skmJcaLwYwa50lrE98U3hah_uvQRa5yCToQ09jjQrucg&s=1


● Измервайте разпънатата дължина след всяко завършено пипало, за 
да можете своевремеменно да коригирате дължината. 

 

 

 



Допълнителни забележки и препоръки: 

● Алтернативни методи за завършване: 

Може да предпочетете да изплете пипалата (Ред_25) веднага след Ред 24, 

след това да напълните главата на октопода и в последствие да изплете и 

добавите дъното. Ако изберете тази последователност: 

● След завършване на Ред_24, продължете без прекъсване с Ред_25. 
Завършете Ред_25 със ЗБ към началото на първото пипало. 
Издърпайте силно преждата, оставяйки дълъг свободен край. 
Скрийте края в главата на октопода; 

● Напълнете октопода много плътно(твърдо), така че да успее да 
премине успешно теста с натискане с пръст; 

● Изплетете дъното, следвайки схемата, описана по-горе (Дъно: 
Ред_1 - Ред_3). Завършете със ЗБ и използвайки същата прежда 
съединете дъното и главата на октопода. Съединяването може да се 
извърши или използвайки иглата за зашиване на плетиво, или 
изплитайки ред от НП, следвайки дъното(16). При изплитане реда 
завършва със ЗБ и обезопасяване на остатъчния конец. 

● Използване на различен цвят за изплитане на дъното и 
пипалата: 

○ След изплитане на Ред_24, завършете със ЗБ. Издърпайте 
силно преждата, оставяйки дълъг свободен край. Скрийте 
края в главата на октопода; 

○ Напълнете октопода много плътно(твърдо), така че да успее 
да предмине успешно теста с натискане с пръст; 

○ Изплетете дъното, следвайки схемата, описана по-горе (Дъно: 
Ред_1 - Ред_3). Завършете със ЗБ и със същата прежда 
съединете дъното и главата на октопода с ред от НП (16); 



○ Продължете с Ред_25, за да изплетете пипалата. 

Намаляване на дупките, чрез намятане „отдолу“ и „поклащане“ 

на куката: 

Преди изплитане на НП, разклатете куката и издърпайте силно преждата 

около нея. Забодете куката в бримката и наметнете конеца „отдолу“. След 

като изтеглите конеца, разклатете куката, на която вече има две бримки 

и затегнете. Отново наметнете „отдолу“, за да довършите НП. След 

окончателното издърпване на конеца затегнете пак. 

Защо намятането „отдолу“ работи най-добре? 

Изглежда, че намотаването на преждата около куката прави конеца 

по-хлабав и увеличава размера на дупките. Когато намятате „отдолу“ се 

губи част от дължината на наметнатата прежда и дупката се намалява. 

Стандартна наметка (дясно) и наметка “отдолу” (ляво): 



 

 

 



 

Нагледно може да се запознаете с двата подхода в посочените по-горе 

видео клипове. 

Избягване на дупки след Изпиране/Изсушаване: 

Появата на дупки след изпиране и изсушаване, може да се дължи на 

свиване на преждата. Тя се опъва и през дупките започва да прозира 

пълнеж. Ако намаляване на размера на използваната кука не разреши 



този проблем, може да пробвате предварително изпиране и изсушаване 

на главата на октопода преди напълване. Препоръчва се 

предварителното изпиране да е на по-висока температура и 

изсушаването да е с по-дълга продължителност. 

В тази връзка се препоръчва изпиране и изсушатане на всеки първи 

октопод, изплетен с различна прежда и след съответката оценка да 

продължите с изплитането на допълнителни бройки. 

Документация: 

Препоръчваме ви записването на информацията, която ще ви е нужна 

при изпращането на изделието, или директното попълване на 

формулярите веднага след завършването на Октопода. 

Необходимите документи, които трябва да изпратите заедно с вашите 

плетива са: 

● Декларация за безопасност 
● Контролен списък за проверка на октопод 



Графична схема: 

 

Адаптирани схеми: 

Адаптирана схема на Октопод за прежда Cotton Queen (125м./50гр.) с кука 

2,00мм. Съкращения: Синджир НП – нисък пълнеж Свивка – две бримки НП 

изплетени заедно ЗБ – залепена бримкаРед 1: 6 НП в магически пръстенРед 2: 2 



НП във всички бримки (12)Ред 3: 2 НП във всяка 2ра бримка (18)Ред 4: 2 НП 

във всяка 3та бримка (24)Ред 5: 2 НП във всяка 4та бримка (30)Ред 6: 2 НП във 

всяка 5та бримка (36)Ред 7: 2 НП във всяка 6та бримка (42)Ред 8: 2 НП във 

всяка 7ма бримка (48)Ред 9 – 18: 1 НП във всички бримки (48)Ред 19: 6 НП, 1 

свивка – повтаря се 6 пъти (42)Ред 20 – 21: 1 НП във всички бримки (42)Ред 22: 

5 НП, 1 свивка – повтаря се 6 пъти (36)Ред 23 – 24: 1 НП във всички бримки 

(36)Ред 25: 4 НП, 1 свивка – повтаря се 6 пъти (30)Ред 26 – 27: 1 НП във всички 

бримки (30)Ред 28: 3 НП, 1свивка 6 пъти (24)Ред 29 – 30: 1 НП във всички 

бримки (24)Ред 31: 2 НП, 1 свивка 6 пъти (18)Ред 32: 1 НП във всички бримки 

(18)Ред 33: 7 НП, 1 свивка 2 пъти (16)Ред 34: 1 НП във всички бримки 

(16)Пипала на октопода:Ред 35: Тук започвате пипалата: 1 НП, синджир от 60 

бримки, обърнете и направете по 2 НП във всяка бримка от синджира , 

завършете с 1 НП. Повторете 7 пъти, така че да получите 8 пипала. Завършете с 

1 ЗБ и издърпайте преждата през нея. Ако пипалата не се усучат, опитайте се 

да направите 3 или 4 НП във всяка бримка от синджира. Ако в опънато 

положение пипалата надвишават 22см. всяко, направете по-къс синджир.Дъното 

на октопода:Ред 1: 5 НП в магически пръстенРед 2: 2 НП във всички бримки 

(10)Ред 3: 2 НП във всяка 2ра брика (15). Завършва са със ЗБ и конецът се 

издърпва през нея. Завържете краищата. Напълнете октопода с пълнежа и 

зашийте дъното към него. 

Редактиране 

 


