
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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ЧАНТА С РЕСНИ 

От Веселина Крусева за © Nadko Designs 

 

МАТЕРИАЛИ 

 ПРЕЖДА: Трикотажна прежда „Паста“ на 
ХОБИЯРН: 80% памук, 20% друг състав, 
~650 грама (±100 г)/~110 метра – цвят по 
избор (2 кълба)  

 КУКА: 10 мм и 5 мм за прибиране на 
конците и за ресните 

 НОЖИЧКА 

 

УМЕНИЯ 

НАЧИНАЕЩИ 
 

РАЗМЕР 

 
Готовата чанта е с дължина 35 см и височина 28 см.  

 
ИНСТРУКЦИИ 

За изплитане на модела са необходими 2 различни кълбета трикотажна прежда за 
различните цветове, които е желателно да бъдат контрастни.  

Ако желаете да изработите чантата си само от 1 цвят, то тогава 1 кълбо ще ви 
бъде напълно достатъчно. 

  

 

СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Б – бримка 

СБ – синджир бримка 

НП – висок пълнеж  

ЗБ – залепена бримка 

Р – ред 

* * – повтори инструкциите 
между звездичките 
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0 Р: 25 Б + 1 СБ  

1 Р: Пропускаме първата бримка и плетем 23 НП / 3 НП в една бримка (трябва да 
ви се падне последната бримка)/ 22 НП (прибираме стърчащия конец в бримките 
и така го скриваме) / 2 НП в една (последната бримка) + 1 СБ (Плетем в спирала, 
без да свързваме.) 

 

2 Р: Продължаваме с 2 НП в следващата бримка / 24 НП / 2 НП в една бримка / 
26 НП 
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3-10 Р: Плетем НП във всяка бримка, без да наддаваме повече.  

Дотук височината на чантата трябва да бъде приблизително 18 см. Ако искате 
по-висока чанта, плетете още редове, докато достигнете желаната височина. 

ДРЪЖКИ: 

11 Р: Плетем 9 НП / 15 СБ (това ще бъде първата дръжка на чантата) / пропускаме 
9 Б и продължаваме в 10-тата / 18 НП / 15 СБ (това ще бъде втората дръжка) / 
пропускаме отново 9 Б и отново продължаваме в 10-тата / 9 НП 

Ако искате по-дълги дръжки, просто направете повече СБ за самите дръжки. 

12 Р: Плетем НП до края на реда, като плетем включително и в СБ, които 
направихме за двете дръжки 

13 Р: Плетем отново НП в първите 8 Б, след това захващаме другия цвят (ако сме 
решили да използваме 2 цвята) и правим удължени НП около получилата се вече 
дръжка, като гледаме да плетем плътно, за да покрием добре дръжката (вплитаме 
преждата в бримките на втория цвят). Сменяме цвета и продължаваме да плетем с 
основния цвят 16 НП, като вплитаме преждата от втория цвят между бримките, 
докато стигнем до втората дръжка. Отново сменяме цвета за дръжката и 
вплитаме преждата, за да можем да довършим реда с нея. /* повтаряме това, което 
направихме за първата дръжка (режем конеца на втория цвят и го прибираме в 
бримките на основния цвят) */ плетем 7 НП + 1 ЗБ. Завършваме чантата, режем 
конеца и го прибираме между бримките като използвате по-малък размер кука. 
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РЕСНИ:  

Режем ленти от преждата с дължина по избор. Моите са по 56 см. Броят зависи от 
това колко ресни и как искате да ги разположите на чантата. Подредбата оставям 
на вашето въображение, но ако желаете можете да използвате и моята. Сгъваме 
лентата на половина и с помощта на малка кука промушваме в бримката, в която 
искаме да има ресна. Изравняваме краищата и ги промушваме през образуваната 
примка. Стягаме и повтаряме за останалите ресни. 

След като сте завързали и ресните, чантата вече е готова и по желание можете 
да зашиете цип или да сложите магнитно копче или каквото друго решите. 
Оставям това на вашето въображение  

 


