
Указания за начинаещи - 

плетене на една кука 
 

 За да могат в нашата инициатива да се включат всички желаещи, ще си 

позволим да препоръчаме видео клипове, статии и материали, 

подходящи за начинаещи. Преди да се запознаете в тях ви препоръчваме 

да си набавите следните материали: 

● Прежда*; 
● Кука**; 
● Ориентировъчен маркер***; 
● Игла за зашиване на плетиво; 
● Пълнеж за играчки****; 

*Подробна информация за подходящите за употреба от недоносени 

бебенца прежди може да намерите в документацията на групата. За 

първите ви тестове не е задължително да използвате 100% памучна 

прежда. Препоръчваме ви прежда, която по етикет се плете с кука 3,5мм. 

**За първите ви опити е важно да изберете кука, съответстваща на 

указаното на етикета на преждата.  

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/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B0/242593882902684/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Kъсо парче прежда, фиба и други могат да заместят 

специализираните маркери. 

****Пълнежът ще ви е необходим само ако искате тестовия ви Октопод да 

придобие завършен вид. Няма нужда избраният от вас пълнеж за 

тестване да отговаря на специфичните изисквания, необходими за 

употреба от недоносени бебенца. 



!!! Не се старайте да запомните всичко видяно. Винаги може 

да си припомните техниките, когато ги срещнете в 

конкретна схема. 

 Ако първоначално искате да съсредоточите вниманието си към 

изплитане на Октопод, трябва да се запознаете със следните елементи, 

включени в неговата схема: 

● Синджир; 
● НП – нисък пълнеж; 
● ПП – полупълнеж (1/2 висок пълнеж); 
● Наддаване – два НП, изплетени в една бримка; 
● Свивка – две бримки НП, изплетени заедно; 
● ЗБ – залепена бримка; 
● Магически пръстен. 

От този видео клип може да научите първите си базови понятия и 

техники:  

● Начини за държане на куката; 
● Синджир; 
● Нисък пълнеж (НП). 

Други видове бримки и понятия, както на български, така и на 

английски език може да видите в следните статии и приложените към 

тях видео клипове:  

ПЪРВИ СТЪПКИ В ПЛЕТЕНЕТО НА 1 КУКА 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnapravisisamdiy.wordpress.com%2F2012%2F02%2F16%2F%25D0%25BF%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258A%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D0%25B0-1-%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%2F&h=ATOSVDEsfQbZ5UT9Dy-oMKg3PtRDnvktvpXmGE5BaY2B36t2K2T0r5DY82tO9G1UIOXJ1e8Y0D5-TgeMv07v5QimOxfIrH9xkOXMpizynlFvaJe2wGlEnwJDby4Rmt1O9Nk-_uOMXA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlgAFBNwvxzg&h=ATPzJu6-wzuJ7wWalBqocNL-zaf4SGCsCrIZhDA01FZTYFNPrSzc227pkTAeND8O9b5WLTF0TyutFxszqjKPY5StX3UeIAm37tpH5JqdL9jrCBHr4hsE9K1W4KQWIlmctrqrXJ3VnA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlgAFBNwvxzg&h=ATPzJu6-wzuJ7wWalBqocNL-zaf4SGCsCrIZhDA01FZTYFNPrSzc227pkTAeND8O9b5WLTF0TyutFxszqjKPY5StX3UeIAm37tpH5JqdL9jrCBHr4hsE9K1W4KQWIlmctrqrXJ3VnA&s=1


КАК СЕ ПЛЕТЕ 

РАЗЧИТАНЕ НА МОДЕЛИ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) 

Демонстрации на изплитане на: 

● Магически пръстен 
● Залепена бримка 
● Спирала 
● Наддаване и Свиване, изплетени с Нисък пълнеж. 

Всички видео клипове, приложени до тук, демонстрират стандартни 

техники на плетене. Те са подходящи за изплитане на шапки и терлици 

за нашата инициатива, както и за изработването на тестови Октоподи. 

След като привикнете с използването на тези стандартни техники, може 

да се запознаете с препоръчаните от нас допълнителни техники за 

стегнато плете. Те ще ви улеснят при изработването на Октоподи, 

отговарящи на официалните изискванията за изработка. С тях може да се 

запознаете в документи „Изисквания за изработка на плетените 

октоподи“ и „Указания и схема за плетене на октоподи“. 

Успех и приятно плетене! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnapravisisamdiy.wordpress.com%2F2013%2F09%2F21%2F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%2F&h=ATPEh6gtR5Q-6muEo7l8YiSKxc0EZdWS3-3LkbrDLynqhck3KyB1cJ6gSLXOdJYs-ZQh7cJ9EEoiGNgQuVcbyJmbUUOQ46lXN8Ty31JCplp2PYzTt1u6kFWz8hqdcG9D4XSvZeBTPQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNGU_GggfM7g&h=ATMTDGIlBCTa70JjQnXeGqVudSRFHYy6EjOYdvOzRPshp65G1pb2hn9wdJfmW8guYSkaLVvgU4sksNCNN1xYx95CUnPr2xAlgkg89x4ytXCVUqVB0fMOhh5909eIXfcsbSyYlbppQA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2XA1esJpATw&h=ATOprZtn5mkfMreRFHaMi5u0lOMclUnJ65NkRlZZjnkrNoSxoWwRlNdl7kCbXCbFfiGDFizCoF2ztevTOBD3KTNYKN90AquDrHajW2BCouoFuKE-eSg7KMnsNcOwecj8H2VceSYWBA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfL5VJilavH8&h=ATOxpRqIs3gcXrUejXse17ONhbTXAV2woHPDF1k2Bumj0XS9RIx0kHs4xu2HegsagtWCFUEmOEdoNHIPegAtdQtAizXOxGp3wDjPn-gdAz_UtdWMEyFAQbOzRHvgm0xCJ1sBackZ4Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfCfrrXRjxwA&h=ATOikOB-CUx7VJWQuv7viN6hM3uh4xDInFVe5fTTr57fZyoFgFUVTi046YykyOqKowyNTcJyK3_-5NhWNKcd_IoI72_wrHHoSdYr5H9uA1-iibJNP4qUVBTqTeZCN1nYbdtfTeuIGA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnapravisisamdiy.wordpress.com%2F2012%2F02%2F16%2F%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%2F&h=ATO59G_8chKXv_lrdEwKjcwG6-DfAqbV1vl7f8Aox9cOIzWzWY-2FV8vf_4uL7v5ZwSbH6ZXLHgXcK_xwG_zQODwHSZidH_3fw3FenE3e8nMz9YilUCMgVFwfvs5yq_HFJhY51Ml1A&s=1

