
 

 

 

 

 

 
 

 

 

У вишиваному 

світі 



 

 

 

У Вас раптово з'явилося бажання вишити 

що-небудь незвичайне, але Ви не знаєте, з чого 

слід почати і як правильно організувати свій 

робочий процес, яку схему обрати і де її знайти?  

Клуб рукоділля «Світ вишивки» – це саме 

те, що Вам потрібно! Тут нададуть всю необхідну 

інформацію про нелегке, але прекрасне ремесло 

– вишивання. Ви також матимете змогу цілком 

безкоштовно обрати схему для вишивання чи 

обміняти стару схему, яка Вам більше не 

потрібна на іншу, 

що припала до 

душі. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клуб рукоділля «Світ вишивки» – це 

об’єднання для творчих людей, які люблять 

красиві вишиті картини і сам процес вишивання. 

Наш девіз: 

«Поділись шматочком вишитого щастя» 



 
 

Мета нашого клубу: 

 обмін схемами 

 допомога у їх пошуку 

 спілкування 

 допомога порадами 

 спільна творча діяльність 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Налаштуйте себе на «хвилю» рукоділля. 

 



 

2. Знайдіть вдома схему для вишивання, яка 

Вам більше не потрібна. 
 

 

3. Принесіть свою схему до нас. 

 



4. Обміняйте свою схему для вишивання на 

нову, яка вам сподобається. 

 

 

5. Створіть шедевр. 

 



Рукоділля – це актуально! 

Анкетування серед молоді свідчить, що з 

десяти опитаних у трьох майже щодня виникає 

бажання взятися за рукоділля, а п’ятеро готові 

брати участь у гуртку однодумців, що 

захоплюються рукоділлям. Наш клуб «Світ 

вишивки» – саме та організація, яка допоможе 

реалізувати таким людям свої мрії, адже 

вишивання – це прекрасний спосіб 

самовисловитися, показати собі і оточуючим те, 

на що ви здатні.  

                                  Таблиця 1. 



Вишивання з нуля? Тоді Вам сюди! 

                                      

Якщо Ви ніколи 

не тримали у руках 

нитку і голку, але 

мрієте створити 

шедевр своїми 

руками, то майстрині 

нашого клубу 

допоможуть вам: 

покажуть, з чого складається стандартний набір з 

вишивання, пояснять деякі важливі подробиці і 

техніки, запропонують обрати собі схему для 

вишивки. Початківцям буде цікавою і корисною 

інформація про матеріали й інструменти, які 

необхідні для вишивання. 
  

Матеріали та інструменти 

Щоб почати вишивати, необхідно мати 

набір певних матеріалів та інструментів. Це 

тканина, нитки, голки, п’яльця, ножиці, лупа, 

шило, маркери, лампа, булавки, лінійка та 

наперсток. Опишемо ті матеріали та 

інструменти, які є найбільш необхідними для 

вишивання. 



Тканина для вишивання 

 

 

Для вишивання необхідно вибирати світлу 

тканину (білу, блакитну, жовту) полотняного 

переплетення, так яка при виконанні багатьох 

видів швів доводиться лічити нитки та тканині. 

Можна використовувати льняну тканину, тканину 

з льону з лавсаном, домоткане полотно або іншу 

тканину з розрідженою структурою. 

 

Нитки 



Нитки для вишивання можуть бути різними: 

синтетичними, штапельними, шовковими, 

шерстяними, котушковими, муліне та іншими. 

Тканини та нитки для вишивок в 

українських рушниках більш детально описані 

тут: 

http://www.vyshyvka.info/tkanyna-ta-nytky/ 

А про сучасні види ниток можна почитати 

тут: 

http://www.vyshyvka.info/nytky-dlya-

vyshyvannya/ 

Перед тим як почати вишивати, необхідно 

перевірити міцність та якість куплених ниток, 

особливо якщо вони мають яскраві кольори. Так, 

щоб перевірити якість пофарбування ниток, треба 

покласти нитку в гарячу воду. Якщо вода 

забарвлюється у колір ниток, то нитки неякісні. 

Такі нитки перед вишиванням слід протягом 5 

хвилин прокип’ятити в розчині води з оцтом (1 

столова ложка оцту на склянку води), а потім 

прополоскати (до чистої води). 

 

Голки 

Для різних видів вишивання застосовуються 

різні голки. Голки підбирають залежно від 

цупкості тканини і товщини вишивальних ниток. 

http://www.vyshyvka.info/tkanyna-ta-nytky/
http://www.vyshyvka.info/nytky-dlya-vyshyvannya/
http://www.vyshyvka.info/nytky-dlya-vyshyvannya/


Вушко голки завжди повинно бути достатньо 

великим, щоб потрібна нитка легко проходила 

крізь нього. Голка з дуже маленьким вушком 

буде погано проходити крізь тканину, і нитка 

може скоро порватися. Вишивання великою 

голкою вийде нерівним. 

 

Ножиці 

Для вишивання необхідно мати великі та 

маленькі ножиці. Маленькі ножиці з гострими 

кінцями використовуються для виконання зразків 

мережок та орнаментів. А великими ножицями 

розрізають тканину. 

 

П’яльця 

П’яльця – це інструмент у вигляді 

чотирикутної або округленої рамки, з 

допомогою якої тримають тканину натягнутою й 

не допускають стягування візерунка. Вишивка в 

п’яльцях щільно натягується, але важливо 

уникати зморшок і деформації тканини. 

Вишивання в п’яльцях завжди є більш тривалим 

процесом. 

 

Лінійка 



З допомогою лінійки визначають місце 

розташування візерунка чи зразка вишивки, 

роблять розмітку тканини та вимірюють 

елементи вишивки. 

 

Наперсток 

Наперсток слід надягати на середній 

палець правої руки. Треба вибрати наперсток, 

який щільно прилягає до пальця. 

 

Використані джерела: 

http://www.vyshyvka.info/materialy-ta-

instrumenty/ 

 

 

Графік роботи  

Клуб рукоділля «Світ вишивки» чекає на Вас 

у понеділок, середу і п’ятницю о 18.00. 

 

 

Увага!!! 

Щопятниці о 18.00 у клубі проводяться 

майстер-класи  з вишивання. 
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