
Тема 2.2. Елементи в'язання 
спицями . В'язання 

візерунків. (1 частина) 
Підопригора М. В. -  вчитель трудового навчання 

та     інформатики 

Журжинецький навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» 

 

 



   Мета: 

  оволодіння учнями правильними прийомами 

роботи зі спицями (набирання петель початкового 

ряду); 

  розвиток координації, точності рухів рук під час 

в’язання;  

 виховання старанності, уважності під час виконання 

практичних завдань;  



Вправа «Незакінчене речення» 

1. До видів декоративно-прикладного 

мистецтва зараховують… 

2. Одним з головних інструментів для в’язання 

є… 

3. Головний елемент в’язання спицями — це… 

4. Діаметр спиці в міліметрах — це її… 

 5. Різниця міх клубком і мотком полягає в… 

 



Будова петлі 



Види петель 

  Лицьові                           Виворотні 



Умовні позначення на схемах 

  Основними позначеннями на 
схемах в'язання спицями є (І, +, Х) — 
лицьова петля, а також (–, О) — 
виворітна петля. 



Техніка в’язання спицями 

  При вив’язуванні петель самими 

рухливими пальцями повинні бути 

вказівні. Клубок, з якого в’яжуть, 

повинен лежати перед полотном, 

зміщуючись трохи вліво, а нитка вільно 

надходити до рук. 



Час настав нам, любі діти, 

Від заняття відпочити, 

Тож прошу усіх піднятись 

І зі мною розім’ятись! 

Покрокуємо ми полем, 

Де картопельку прополем, 

Потім підемо ми гаєм, 

Квіточок там назбираєм, 

Далі підемо до річки, 

Щоб умити свої личка. 

Все ми встигли, все зробили 

І за парти знову сіли. 

Розминка 



Набір петель початкового ряду 

  В’язання виробу або зразка починають з 

набору петель початкового ряду. Петлі 

набирають на двох спицях, складених 

разом.. 

  Є безліч варіантів набору петель – з однієї 

нитки, з двох, потовщений накид, з 

бахромою та інші.  



Набір петель однією ниткою 

  Цей набір використовують головним чином при 

утворенні петель для гудзиків або по краях виробу, 

продовжуючи  виступ. 

  В’язання зі спицею тримають у правій руці і 

вказівним пальцем лівої руки накидають петлю на 

спицю. Таким чином набирають необхідну кількість 

петель. 

 



Найпростіший  набір 

  Нитки тримають в долоні, а великий 

і вказівний пальці відводять один від 

одного. У праву руку беруть дві спиці і 

вводять під петлю великого пальця 

знизу вгору. Потім захоплюють нитку на 

вказівному пальці і продягають її крізь 

петлю на великому пальці . 



Крок 1 



Крок 2 

  Петлю з великого 

пальця скидають і 

накинуту нитку 

підтягують до спиць . 

Утворена перша 

основна петля. 



Крок 3 

  Набір продовжують, 

спиці спочатку поміщають під 

петлю на великому пальці, 

потім захоплюють нитку на 

вказівному пальці і 

протягують її через на 

великому пальці, нитку 

рівномірно затягують на 

спицях. 



Декоративний набір 

  Декоративний набір використовують в 

ластиках рукавиць або в комірах кофт і 

джемперів. Його утворюють так: пряжу, 

призначену для набору, складають удвічі, 

потім перегинають навпіл і в середину 

поміщають спиці. Отже, посередині пряжа 

чотириразова. 



Крок 1 



Крок 2  



Крок 3 



Закріплення  
1. Назвіть основні способи набору петель. 

(Набір петель однією ниткою, 

найпростіший та декоративний набір). 

2.  Яка будова петлі? (Петельний крок, дуга, 

протяжка, верхня і нижні долоньки). 

3. Як позначаються лицьові і виворітні петлі на 

схемах? (є (І, +, Х) — лицьова петля, а також 

(–, О) — виворітна петля.) 
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