
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапка ПИЛЕНЦЕ 

 

 

 

Може да правите изделия за лична употреба, за 
подарък, за благотворителност или за продажба, но не 

е разрешено масовото или серийно производство.  
Може да споделяте оригиналния източник с директен 

линк към модела, но не е разрешено копирането, 
споделянето, публикуването или препродаването на 

самия модел или на инструкциите в него.  
 

© 2019 Nadko Designs 



 

 

Колие „Летен бриз“ 
© 2019 Nadko Designs 

www.nadko.net  

 

| 2 

КОЛИЕ „ЛЕТЕН БРИЗ“ 

От Надежда Тодорова за © Nadko Designs 

 

МАТЕРИАЛИ 

 ТЪНКА ПРЕЖДА 100% памук или КОНЦИ 
МУЛИНЕ. Едно мулине стига точно за 
наплитането на едно мънисто с размер 
16х18 мм. 

 САТЕНЕНА ЛЕНТА в цвят по избор. 
Имайте предвид, че колкото по-широка е 
лентата, толкова по-грубо ще изглежда 
изплетеното с нея и обратното. Най-добре 
избирайте лента с ширина 3, 5 или 10 мм. 

 ДЪРВЕНИ МЪНИСТА с размер по избор. 
Моите са два размера: големи 16х18 мм за 
наплитане и малки 9х10 мм за декорация. 

 ДЪРВЕНА ХАЛКА с диаметър 5 см. 
 КУКА: 1,3/1,5/2 мм (за мънистата) и кука 4/5/6 мм (за халката). Размерът 

на куката зависи от дебелината на преждата, която сте избрали за 
наплитането на мънистата, и ширината на сатенената лента за 
обличането на халката. 

 НОЖИЧКА 
 ИГЛА С ТЪП ВРЪХ за прибиране на конците. 

 

УМЕНИЯ 

НАЧИНАЕЩИ 
  

РАЗМЕР 

Размерът на готовото колие зависи изцяло от предпочитанията ви. 
  

ИНСТРУКЦИИ 

Първо трябва да подготвим основните елементи – да наплетем мънистата в 
избрани цветове прежда и да облечем халката със сатенена лента. 

След като сме направили елементите така, може да ги аранжираме, като следваме 
инструкциите по-долу или да създадем други комбинации според желанието си. 

 

СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Б – бримка 

ЗБ – залепена бримка 

СБ – синджир бримка 
НП – нисък пълнеж 

Р – ред 

* * – повтори инструкциите 

между звездичките 

http://www.nadko.net/


 

 

Колие „Летен бриз“ 
© 2019 Nadko Designs 

www.nadko.net  

 

| 3 

 НАПЛИТАНЕ НА МЪНИСТАТА 

0 Р: Магическо кръгче + 1 СБ (за закрепване)  

1 Р: 8 НП в кръгчето / стягаме магическото кръгче, като издърпваме конеца, но не 
затваряме докрай кръгчето, за да остане малка дупка за нанизване на 
наплетеното мънисто при сглобяването на колието (8 НП) 

Конеца от магическото кръгче (без да го режем) използваме като маркер, с който 
бележим началото на всеки нов ред, тъй като ще плетем в спирала, без да 
свързваме. По този начин конецът се фиксира по продължение на цялото 
наплетено мънисто, а накрая ще го вържем с крайния конец и ще го приберем в 
мънистото, за да не се разплете. 

2 Р: 2 НП във всяка Б от долния ред (16 НП) 

3 Р: * 2 НП в следващата Б / 1 НП в следващата Б * / повтаряме до края на реда (24 
НП) 

4-7 Р: 1 НП във всяка Б от долния ред (24 НП) 

На този етап пъхаме мънистото в образувалата се „шапчица“ и продължаваме да 
плетем като започваме да правим свивки, за да облечем мънистото. Ето как се 
прави свивка от 2 НП, изплетени заедно: 

 бодем в първия и изваждаме бримка (имаме 2 Б на куката); 
 бодем във втория и изваждаме бримка (имаме 3 Б на куката); 
 намятаме и прекарваме конеца през трите Б (имаме 1 Б на куката). 

8 Р: * Изплитаме следващите 2 НП заедно / 1 НП в следващата Б * / повтаряме до 
края на реда (16 НП) 

9 Р: * Изплитаме следващите 2 НП заедно * / повтаряме до края на реда (8 НП) 

Завършваме и режем като оставяме дълъг конец, за да довършим мънистото. 
Вдяваме иглата и правим бодове във всяка Б, като стягаме леко, за да съберем 
изплетеното и да остане съвсем малка дупка за нанизване на мънистото. 
Завързваме двата конеца (този от магическото кръгче и този от края), 
промушваме ги с помощта на иглата, за да ги скрием в наплетеното, и режем 
стърчащите краища. 

NB! Ако решите да наплитате по-големи или по-малки мъниста, може да се 
наложи да увеличите или сътветно да намалите броя на редовете, в които плетете 
без наддавки и свивки (т.е. между 3 и 8 Р). Също така, за по-малки мъниста е добре 
да намалите и броя на НП в първия ред – може да започнете например със 7 НП 
или дори 6 НП, ако мънистото е много по-малко от използваното тук 16х18 мм. 
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НАПЛИТАНЕ НА ХАЛКАТА 

 С по-големия размер кука правим начална бримка, промушваме куката в 
халката и с помощта на 1 ЗБ захващаме лентата за халката. 

 Затягаме добре така, че краят на лентата да дойде отгоре, за да може да го 
скрием между бримките, докато плетем около халката. 

 Правим стълбчета НП по цялата обиколка на халката, като отвреме-
навреме ги нагласяме така, че да я покрием плътно с лентата. 

 Когато сме облекли плътно цялата халка, свързваме със ЗБ в първата Б от 
началото и завършваме.  

 Вдяваме отрязания край на лентата в иглата и я прибираме между 
бримките. Халката е готова. 

СГЛОБЯВАНЕ НА КОЛИЕТО 

Тук може да развихрите въображението си и да сътворите уникални комбинации 
на цвят, форма и подреждане на елементите за колиетата си! Ето ги инструкциите 
за моето от снимката. 

 С кука 4 мм и сатенена лента 3 мм в цвят шампанско изплитаме синджир с 
дължина колкото искаме да е дълго колието ни. 

 Сгъваме го наполовина и го промушваме през облечената дървена халка. 
Закрепваме по начина, по който се правят ресни, като промушваме двата 
свободни края през примката, образувана в средата при първото 
промушване. 

 Нанизваме готовите мъниста от двете страни на колието, като редуваме 
наплетени с ненаплетени мъниста (или каквато друга подредба сме 
избрали за колието си). 

 Фиксираме с възел след 
последното мънисто и 
от двете страни, за да не 
се изнижат. 

 В края на „верижката“ 
може да завържем по 
едно мънисто за 
красота и за 
допълнителна гаранция 
срещу изнизване. 

 

ГОТОВО!  
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