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

візерунків. (3 частина) 
Підопригора М. В. -  вчитель трудового навчання 

та     інформатики 

Журжинецький навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» 

 

 



   Мета: 

  формування вмінь і навичок учнів читати схеми та 

виконувати в’язання виробів за ними;  

 розвиток творчого мислення, концентрації уваги, 

пам’яті, просторової уяви школярів;  

 виховання працелюбності, організованості, 

практичності під час виконання практичних завдань. 



Умовні позначення на схемах для 
в’язання 

 





Накиди 

  Накид — робоча нитка накидається 

на праву спицю або підхоплюється нею. 

 Існує два види: прямий і 

зворотний(залежить  від способу 

підняття нитки). Основне їх призначення 

надавати ажурності в’язаному виробу.   

   

 



Прямий накид 



Зворотний накид 



Зняті петлі 

  В'язки, дещо пишніші й рельєфніші 

за звичайні, можна одержати, якщо 

знімати петлю з лівої спиці на праву, не 

пров'язуючи, разом з робочою ниткою 

(накидом). 

 



Збільшення кількості петель 

  Рівномірне збільшення кількості петель 

в'язаному полотні справа. 

 Графічне зображення Схематичне зображення 



  Збільшення кількості петель 

шляхом набирання повітряних петель. 

 Графічне зображення Схематичне зображення 



 Збільшення кількості петель по всій 

довжині. 

 Графічне зображення Схематичне зображення 



Зменшення кількості петель 

  Рівномірне зменшення кількості петель справа. 

Графічне зображення Схематичне зображення 



  Нерівномірне зменшення кількості 

петель зліва. 

 Графічне зображення Схематичне зображення 



Зменшення кількості петель 

посередині в'язаного полотна 

 
Графічне зображення Схематичне зображення 



Головні правила запису і 
читання схем узорів 

 • Кожен ряд на схемі узору позначають цифрами: 

непарні записують праворуч від схеми, парні — 

ліворуч.  

• У схемах узорів непарні ряди відповідають 

лицьовому боку в’язання, а парні — виворітному. 

• Непарні ряди читають справа наліво, а парні — 

зліва направо.  



• У схемах не позначається початковий ряд 

(набирання петель).  

• Пружкові петлі ряду в схемах не позначаються, 

оскільки завжди пров’язуються однаково: першу 

петлю знімають непров’язаною, а останню 

в’яжуть як виворітну. 

• Якщо в схемах узорів немає опису якогось ряду, 

це означає, що його слід в’язати, як показують 

петлі. 

 

 



Ажурні візерунки 
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