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

візерунків. (2 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 (технології виконання лицьових 

та виворітних петель); 

  розвиток координації, точності рухів рук під час 

в’язання;  

 виховання старанності, уважності під час виконання 

практичних завдань;  

 формування інтересу до праці в’язальниці. 



Способи в’язання 

  Існує два способи в’язання 

спицями:  

• плоский; 

 

• круговий. 



  Плоский спосіб в’язання спицями — 

це в’язання полотна у вигляді 

прямокутника, квадрата, трикутника та 

інших плоских деталей. Кожен новий ряд 

після повороту в’яжуть у протилежний 

бік. 

 





  Круговий спосіб в’язання спицями 
— це спосіб, яким в’яжуть вироби 
круглої або циліндричної форми, 
наприклад, шкарпетки, шапочки, 
берети. 

 





 
Правила безпечної роботи при 

в’язанні на спицях 
  Рабоче місто повинно бути добре освітлено 

 Сидіти треба прямо, торкаючись корпусом спинки стула 

 Конці спиць повинні бути  безпечними, мати обмеження 

 Перед початком і після закінчення роботи  треба вимити 

руки    

 По закінченню роботи всі інструменти  треба прибрати  в 

робочу коробку 

 Спиці переносити в захищенному футлярі 



Золоті правила в'язальниці  

Перша петля ряду завжди знімається на 

праву спицю не пров’язаною. 

Лицьва петля пров’язуєтьсяза задню стінку, 

виворітня за передню стінку. 

Остання петля ряду  

пров’язується виворітньою. 

 

 



Знімання крайньої петлі 



Пров'язування лицьової петлі 
за верхню часточку. 



Хусткова в'язка. 

Схема узору хусткової в'язки. 



Виворіння петля 

  У відмінності від лицьової: робоча нитка - 

завжди спереду. Полотно, виконане 

виворітними петлями, як-би в горбках. 





Візерункибувають: однобічними і
 двобічними 

   В однобічних візерунках легко відрізнити 

лицьовий бік від виворітного, оскільки вони 

виглядають по-різному. 

  Двобічні візерунки щільні, не закручуються, 

їхні лицьовий і виворітний боки виглядають 

однаково. 



  Найпростіші візерунки — це 

чергування лицьових і виворітних 

петель. 



Резинка 1/1 

Текстовий запис 

1 ряд: *1 лиц, 1 вив* і до кінця ряду; 

2 ряд: *1 вив, 1 лиц* і до кінця. 



Французька резинка 

Текстовий запис 

1-й і 2-й ряди - 2 лицьові, 2 виворітні і т.д.  

 З 3-го ряду узор повторюємо починаючи з 1-го 

ряду. 

 



Рубчик.  
Текстовий запис 

 1-й ряд в'яжемо лицьовими петлями. 
2-й ряд в'яжемо лицьовими петлями. 
3-й ряд в'яжемо лицьовими петлями. 
4-й ряд в'яжемо виворітними петлями. 
5-й ряд в'яжемо лицьовими петлями. 
З 5-го ряду узор повторюємо починаючи з 1-го ряду. 



Шахівка 
Текстовий запис 

1, 2, 3 і 4-й ряди - 4 лицьові, 4 виворітні петлі і т. д. до 

кінця ряду. 

5, 6, 7 і 8-й ряди - 4 виворітні, 4 лицьові петлі і т. д. до 

кінця ряду. 

З 9-го ряду узор повторюємо починаючи з 1-го ряду. 



Закріплення 

• Назвіть способи в'язання спицями. 

• Пригадайте золоті правила 

в'язальниці. 

• Якими бувають візерунки? 

• Пригадайте, які візерунки ми вивчили?  

 



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 Інтернет-ресурси: 

 http://ua-referat.com 

 vseznajka.com.ua 

 uk.wikipedia.org/ 

 http://4lady.in.ua 

 http://www.mamynesonechko.in.ua 

 http://rukodill.com.ua 

 http://art-hobby.at.ua 
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