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.

*** 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 клипможе да научите първите си б
 азови 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

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!

