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Да започваме!Да започваме!
Най-трудно е да изберете с коя картонена фигура да започнете. 

Картонените фигури на първата страница са съвсем прости и на тях 
може да упражнявате различните бодове, показани на следващите 
страници. Но преди това трябва да приготвите игла и конец. 

Ако използвате вдевачка, първо 
промушете през ухото на иглата 
гъвкавата примка на вдевачката.

Първо отрежете конец с нужна-
та дължина. Най-добре да е около 
60-90 см, защото след вдяването 
конецът ще бъде на два ката и 
дължината ще стане наполовина.

Промушете единия край 
на конеца през гъвкавата 
примка на вдевачката.

Издърпайте през ухото на иглата 
вдевачката заедно с конеца.

Махнете вдевачката и изравнете 
двата края на конеца. 

Вдяване на игла
Ако ухото на иглата, която сте избрали, е голямо, може просто да промушите конеца 
през него. Ако не – използвайте вдевачка.

Иглата 

вече е 

вдяната!

Връзване на възел
Преди да започнете да шиете, трябва да вържете възелче 
в края на конеца. Той ще държи конеца да не се измъква. 
Ето как да го направите.

Хванете между палеца и 
показалеца си двата ката на 
конеца на около 1 см от края му.

Увийте конеца 1-2 пъти около 
показалеца си.

С палеца и показалеца си 
увивайте и избутвайте напред 
навития на показалеца конец. 
Затегнете възела.

Ако конецът е по-тънък, направете 
още един-два възела един върху 
друг, за да не се измъква от 
дупката на фигурата. 



Основни бодовеОсновни бодове
След като иглата и конецът са готови, е време да научите някои 

от основните бодове в бродирането. Картонените фигури за бродиране 
имат предварително пробити дупки, за да ви е по-лесно. 
Следвайте указанията и се упражнявайте върху фигурите. 

Бод пред игла (тропоска)
Пъхнете иглата от долу нагоре в първата 
дупчица. След това я промушете от горе 
надолу в следващата дупчица на същия 
ред. После отново пъхнете иглата от долу 
нагоре в следващата дупчица от същия 
ред и така нататък. Ще получите редица 
от равни прави бодове.

Кръстат бод
Тук е нужно да работите поне на два 
реда дупчици. Промушете иглата от долу 
нагоре през първата дупчица на реда. 
След това я пъхнете от горе надолу 
в дупчицата от горния ред по диагонал 
на първата. Пъхнете иглата от долу 
нагоре през дупчицата вдясно от 
първата. Мушнете иглата от горе надолу 
в дупката на горния ред точно над тази, 
от която започнахте. Трябва да получите 
бод, подобен на буквата Х. Продължете 
по същия начин със следващото кръстче.
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Пясъчен бод
Този бод е подходящ за запълване 
на различни форми. Промушете 
иглата от долу нагоре в произ-
волно избрана дупчица, а после – 
от горе надолу в дупчица по избор, 
близо до първата. Бодовете 
може да са 
с различна 
гъстота.   

Контурен бод
За разлика от тропоската, 
бодовете в контурния бод са 
плътно един до друг. Започнете 
като при бод тропоска – 
пъхнете иглата от долу нагоре 
в първата дупчица от реда. 
След това мушнете иглата 
от горе надолу в следващата 
дупчица на реда. Извадете 
иглата от долу нагоре в 
следващата дупчица на реда. 
Но вместо да продължите 
напред, както е при тропоската, 
мушнете иглата от горе надолу 
в задната дупчица и я извадете 
от долу нагоре в първата 
свободна дупчица на реда. 
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Идеи за бродерии и Идеи за бродерии и 

полезни съветиполезни съвети

Обърнете фигурата откъм задната Ӝ страна. 
Извадете иглата от задната страна 
и я промушете под последния бод, който сте 
направили, както е показано на снимката. 
Конецът оформя примка. 

Завършване на бродерия
След завършване на бродерията не 
забравяйте да вържете възелче на конеца 
от долната страна на картонената фигура, 
за да не се разшие нашитото.

Използване на повече 
от един цвят
Помнете, че през всяка 
от дупчиците на картонените 
фигури може да прокарате конец 
няколко пъти. Направете например 
линия от няколко цвята с бод 
тропоска, както е показано на 
модела на съседната страница 
или на триъгълните модели 
вдясно. Бродирането с няколко 
цвята конци е лесно, но не 
забравяйте да вържете възелчета 
в началото и в края на шиенето 
с всеки цвят. Интересна бродерия 
се получава и при използването 
на конци от прежди с преливащи 
се цветове, както е показано на 
триъгълния модел вдясно.

Може да използвате 
или конци за бродиране, 
или прежда – зависи 
колко плътна искате 
да е бродерията ви.

Промушете иглата през 
примката и издърпайте конеца.

Дръпнете здраво, 
за да се стегне възелчето.

Повторете стъпки от 1 до 3 
и отрежете излишния конец.


