
Наистина е чудесно да се научиш да правиш гривни. С вашето 
станче може да сътворите изключително много варианти и 
необичайни шарки! Експериментирайте, като променяте цве-
товете. Персонализирайте ги в съответствие с любимия си 
отбор или така, че да отговарят на вкуса на най-добрите ви 
приятели. Малко неща могат да кажат на някой, че сте „прия-
тели за вечни времена“ така добре, както би го казала една уни-
кална гривна от ластичета! В тази глава са подбрани модели 
с различна сложност, от които да започнете. Ако сте начина-
ещи, първо опитайте някоя от по-простите шарки, преди да се 
хвърлите в дълбокото. Усвоите ли основните неща, няма какво 
повече да ви спре! 

първа глава 

колоритни гривни
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колоритни гривни

Конфигурация на стана: ЗИГЗАГ
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2. Прокарайте кука-
та през крачето, с 
което работихте 
до този момент, и 
нанижете долното 
ластиче на първо-
началното му краче 
горе от дясната ви 
страна. 

3. Повторете 
процеса до края на 
станчето. 

4. Прокарайте куката през последното краче и 
свържете двата края на последното ластиче със 
С-образна закопчалка. 

5. Свалете от стан-
чето и свържете 
другия край на грив-
ната със С-образна-
та закопчалка. 

1. Обърнете станчето 
така, че стрелката да 
сочи надолу към вас. 
Прокарайте куката 
през първото цен-
трално краче и горе 
от лявата ви страна 
нанижете долното 
ластиче на първона-
чалното му краче. 

Поставете станчето така, че стрелките да не 
сочат към вас, и заредете ластичетата, както е 
показано на схемата.

Ще ви трябват 
8 сини 
8 червени 
8 бели 
1 С-образна 
закопчалка

eдинична верижка
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Конфигурация на стана: МИНИСТАНЧЕ

2. Прокарайте куката през страничния отвор и, 
като държите долния край на следващото ласти-
че, закачете на куката горния му край. 

2

1

1. Увийте едно ластиче два пъти около двете 
крачета на министанчето. Ластичето трябва да 
е във вдлъбнатината на крачетата. 

Това е наистина лесен начин да направите 
гривна, неотстъпваща по нищо на единичната 
верижка, която току-що бе обяснена, но рабо-
тейки на министанчето. 

Ще ви трябват 
6 розови 
6 пурпурни 
6 жълти 
6 зелени 
1 С-образна 
закопчалка

Министанчето е перфектно, когато сте 
в движение и се налага да направите 
нещо набързо. Вижте повече информация 
на 9 страница.

ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ! 

eдинична верижка министанче



XX15

колоритни гривни

6. Продължете да повтаряте стъпки 4 и 5, докато 
верижката ви достигне желаната дължина или 
използвате всичките си ластичета. После прому-
шете С-образната закопчалка, за да съедините 
последните два края. 

7. Свалете от министанчето и свържете и другия 
край на верижката с помощта на С-образната 
закопчалка. 

4. Захванете следващото цветно ластиче с кука-
та и го промушете през двете бримки на ласти-
чето на куката. За да ви бъде по-лесно, обърнете 
куката си така, че да сочи надолу.

5. Нанижете на куката и долния край на новото 
ластиче. 

3

4

5

6

3. Измъкнете куката обратно нагоре през стра-
ничния отвор и после нанижете на нея и долния 
край на ластичето. 
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1. Обърнете станчето така, че сега стрелките да 
сочат към вас. Започнете от крачето с ластиче 
номер 20, като промушите куката в ластичето, 
за да захванете ластичето под него и го издърпа-
те назад към другото краче, за което е закачен 
началният му край. Продължете да заплитате от 
ластиче в ластиче. 

Поставете станчето така, че стрелката да не 
сочи към вас. Заредете ластичета 1 – 20, както 
е показано на схемата. Ластиче номер 20 ще 
бъде ластиче шапчица.

Ще ви трябват 
20 жълти 
9 червени 
1 С-образна 
закопчалка

гъсеница
Конфигурация на стана: ЗИГЗАГ
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4. Свалете гривната от стана и свържете 
С-образната закопчалка с края с ластичето 
шапчица. 

5. Когато свалите гривната от станчето, чер-
вените ластичета може да ви се сторят малко 
странни на вид. Отделете няколко минутки, 
за да ги подредите, като ги издърпате лекичко 
встрани. 

3

2 4

3. При последното краче, поставете С-образна 
закопчалка на тези ластичета. 

2. Когато стигнете до краче с червено ластиче, 
вкарайте куката през крачето, за да стигнете  
до долното ластиче. Захванете го и продължете. 
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Конфигурация на стана: ЗИГЗАГ

2. Нанижете двата края на синьото ластиче на 
крачетата, отбелязани с „Р“ (от „розово“) на 
схемата вляво. Повторете това още единайсет 
пъти, така че на всяко „Р“ краче да има помпон. 

2

1

1. Настъпи моментът да направите помпоните! 
Вземете розово ластиче и го увийте около куката 
три пъти. Закачете на нея синьо ластиче, опъне-
те го и плъзнете розовото ластиче надолу, за да 
го обхване в средата.

Поставете станчето така, че стрелките 
да не сочат към вас, и заредете оранжевите 
ластичета, както е показано на схемата.

Изработка на помпон

Ще ви трябват 
25 оранжеви 
12 тюркоазени 
12 розови 
1 С-образна 
закопчалка

помпон
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Ако ви харесва да сте мажоретка, ще 
привлечете още по-голямо внимание, 
като съчетаете цветовете на облекло-
то с тези на гривничката си!

4. Повторете процеса до края на станчето. 

5. Прокарайте куката през последното краче и 
свържете двата края на последното ластиче със 
С-образна закопчалка. 

6. Свалете от станчето и свържете другия край 
на гривната със С-образната закопчалка. 

3 4

3. Завъртете станчето така, че стрелката 
да сочи към вас. Методът е същият като за 
единичната верижка. Промушете куката през 
най-близкото до вас централно краче и нанижете 
долното ластиче на крачето, което се намира 
непосредствено по-горе в дясната редичка. После 
прокарайте куката през крачето, което завър-
шихте току-що, и нанижете долното ластиче на 
първоначалното му краче непосредствено по-горе 
от дясната ви страна. 

ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ! 
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Конфигурация на стана: ЗИГЗАГ

Защо не използвате мъниста с 
цветовете на дъгата? 

1. Обърнете станчето така, че сега стрелката да 
сочи към вас. Промушете куката в ластичето на 
първото ляво краче, издърпайте го назад към кра-
чето шапчица, закачете за куката долното синьо 
ластиче и го нанижете напред. 

1

Поставете станчето така, че стрелките да не 
сочат към вас и заредете ластичетата, както 
е показано на схемата. Ластиче шапчица номер 
27 е увито два пъти около крачетата. Преди да 
нанижете розовите ластичета 28 – 38, прому-
шете всяко от тях през едно мънисто и тогава 
го опънете на крачетата. 

Ще ви трябват 
28 сини 
11 розови 
1 С-образна 
закопчалка

мънистена

ЗА ДА Е ПО-ВЕСЕЛО!
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4. Пъхнете куката в горното централно краче, 
хванете за края последното синьо ластиче, из-
дърпайте го и направете  хлабъв възел (Slipknot). 

5. Свалете мънистената гривна от станчето и 
свържете двата Ӝ края със С-образна закопчал-
ка. Ако трябва да я направите малко по-дълга, 
вижте стр. 8, за да разберете как да я удължите, 
добавяйки още брънки.

2. Продължете да заплитате така следващите  
12 ластичета в тази редичка. Правете го от-
вътре на розовите ластичета. Последното във 
верижката ще се захване диагонално на горното 
централно краче. 

2

3

4

3. Повторете стъпки 1 и 2 за дясната страна. 
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Този модел е малко по-сложен и е за пред-
почитане да се заемете с него, след като 
овладеете изкуството на единичната 
верижка от стр. 13. 

ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ!

1

1. Завъртете станчето така, че стрелките да 
сочат към вас. Промушете куката в ластичето на 
първото ляво краче, закачете за куката долното 
зелено ластиче и го нанижете на крачето отпред. 

2. Пъхнете куката през второто ляво краче, 
закачете долното розово ластиче и го нанижете 
на предното краче. Продължете да заплитате 
лявата страна до края на станчето, като всеки 
път промушвате куката от вътрешната, а не от 
външната страна, за да захванете ластичето!

Поставете станчето така, че стрелката да не 
сочи към вас и заредете ластичетата, както е 
показано на схемата. 

Конфигурация на стана: ЗИГЗАГ 

Ще ви трябват 
18 розови 
18 зелени 
13 оранжеви 
1 С-образна 
закопчалка

тройна верижка
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6. На последното централно краче, закачете на 
куката и издърпайте завършващото ластиче 
през другите, преди да го заплетете със самото 
себе си, за да се получи възел Slipknot. Свалете 
гривната и свържете двата Ӝ края със С-образна 
закопчалка. 

5. Пъхнете куката през последното краче в дясна-
та редица и нанижете двата края на ластичето 
на последното централно краче. Повторете от 
лявата страна. 

4. После се заемете с дясната страна. Първото 
оранжево ластиче трябва да е равномерно опъна-
то между трите редици крачета. 

3

4

5

6

3. Повторете процеса със средната редичка на 
станчето. 


