
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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АЖУРЕН ПАЛАНТИН „ХИЛЯДИ СЛЪНЦА“ 

От Искра Петрова за © Nadko Designs 

 

МАТЕРИАЛИ 

 ПРЕЖДА: „Лилия“, производител 
СТАТЕКС ООД, 90% памук, 10% полиамид, 
300 м/100 г – 300 грама  

 ИГЛИ ЗА ПЛЕТЕНЕ: 12 мм 
 НОЖИЧКА  
 ИГЛА с широко ухо и тъп връх за 

прибиране на конците 
 

УМЕНИЯ 

НАЧИНАЕЩИ 
 

РАЗМЕР 

Размерът на готовото изделие е 
110 см ширина и 170 см дължина. 
Представлява правоъгълник. 
 

ИНСТРУКЦИИ 

Препоръчвам минималните размери да бъдат 70 см х 150 см. Дължината се 
изчислява приблизително 2 пъти обиколката на ханша ви. Но колкото по-пищно, 
толкова по-пищно! 

Препоръчително е иглите за плетене да бъдат не по-малко от 10 мм, за да се 
получи ажурен ефект! 

Ако изберете друга прежда за вашите изделия, търсете близка дължина в 100 г, за 
да постигнете „игрив“ ефект на платното.  Със състава можете да 
експериментирате. И все пак за лятото най-добри са максимално естествените 
материали – памук, лен, коприна – като усещане и като фееричност. 

 

 

СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Б – бримка 

КБ – крайна бримка 
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НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Набираме 111 Б + 2 КБ. Брой Б кратно на 4 + 7 Б + 2 КБ. Плетем по приложената 
схема толкова редове, колкото искаме да бъде дълъг нашият палантин. 
Закриваме бримките, прибираме всички висящи конци и сме готови  

 

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

3 от 3: От 3 бримки изваждаме 3 нови бримки (броят на бримките се 
запазва еднакъв във всички редове). Изпълнение: Дясната игла 
промушваме едновременно в 3 бримки като за изплитане на лицева 
бримка. Правим 1 лицева, 1 наметка, 1 лицева и чак тогава 
освобождаваме от лявата игла.  

лицева бримка в лицевите редове 

опакова бримка в опаковите редове 

крайна бримка 

 


