
Схема для вишивання хрестиком 5.5x5.5 см

Катерина
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Канва: Aida 14

Складань нитки: 1

Розмір схеми:  5.5x5.5 см без припусків (в клітинах: 29x29)

*N - кількість ниток у мотках
ID Кольори (3

шт.)
Кількість (в клітинах / в

метрах)
Нитки

муліне DMC
Найближчі заміни інших виробників

Gamma Anchor Madeira

Колір N Колір N Колір N Колір N

1 (136 / 1.1) 336 1 0026 1 150 1 1007 1

2 (180 / 1.8) 666 1 0012 1 46 1 210 1
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Загальна інструкція з вишивки

Підготовка до роботи:
Щоб уникнути обсипання канви, рекомендуємо обмітати її краї. Ваша вишивка

виглядатиме краще, якщо канва буде туго натягнута під час роботи. Для цього ми

рекомендуємо використання п'ялець, підрамника або рами з прокручуванням.

У ключі до схеми дані необхідні для вишивання кольори і в стовпці «нитки» вказано

потрібну кількість ниток кожного кольору. Для початку вишивки виберіть бажаний колір і

розділіть пасму муліне на окремі нитки та візьміть вказану в ключі кількість. Вденьте

нитку в голку і приступайте до вишивання.

Вишивайте стібки одного кольору, що знаходяться поруч. Не перескакуйте від однієї

області до іншої, якщо відстань між ними перевищує кілька см., це ускладнить вишивку

іншими кольорами і може призвести до перекосу готової роботи.

Для закріплення нитки на початку вишивки ми рекомендуємо метод петлі (метод

підходить для вишивки в 2 нитки): візьміть одну нитку муліне, складіть навпіл і

протягніть обидва кінці через вушко голки. Просуньте голку через тканину в

необхідному місці і виконайте половину хреста, при цьому намагайтеся не витягнути

нитку повністю через тканину. Просуньте нитку через петлю на звороті канви.

Закінчуючи нитку, протягніть її кінчик під декількома стібками з виворітного боку.

При вишивці в 1 нитку початок нитки ховається під стібками: починаючи вишивати,

залиште з вивороту хвостик нитки (приблизно 3 см.) і захоплюйте його при виконанні

стібків. Наступні нитки заправляються під вже вишиті стібки.

Порядок вишивання:
Ми рекомендуємо починати вишивку із центру. Для цього зігніть тканину навпіл

вертикально, а потім горизонтально. У місці перетину згинів позначте центр шпилькою

або ниткою. Визначте найближчий символ за схемою та починайте вишивати

відповідним кольором.

Для всіх видів канви ми рекомендуємо спочатку вишивати хрестики, потім

напівхрестики. Хрестики та напівхрестики виконуються через 2 нитки канви. По

завершенні роботи при необхідності випрати/відгладити роботу, і тільки після цього
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виконати декоративні/оздоблювальні шви (французькі вузлики, бекстич, петельний шов

та ін.). Це необхідно для того, щоб уникнути провисання оздоблювальних швів після

прання і втрати зовнішнього вигляду готової роботи.

Види стібків:
Повний хрест:
Кожен хрест складається з двох стібків, що формують букву «Х». Напрямок стібка в

хрестиках має бути однаковим протягом усього дизайну (нижній стібок знизу ліворуч

вгору праворуч, верхній знизу праворуч вгору ліворуч).

Напівхрест:
Напівхрест складається з 1 стібка. Напрямок напівхреста зазвичай вказано у ключі,

якщо воно не вказано, то напівхрест розташовується так:/

Французькі вузлики:
Просуньте голку через тканину з виворітного боку на обличчя. Витягніть нитку, двічі

оберніть її навколо кінчика голки якомога ближче до тканини і просмикніть голку у

зворотному напрямку якомога ближче до вихідного отвору (це дозволить вашому

вузлику не бути витягнутим через нього). Зберігайте нитку туго натягнутої навколо

голки, доки ви одягаєте її через тканину. Тепер притисніть пальцем вузлик зверху і

м'яко протягніть повністю.

Петельний шов:
Виведіть і повністю витягніть нитку з виворітного боку на лицьовий в основі петлі. Не

витягаючи нитку, проведіть голку в той же отвір з лиця на виворот і виведіть на обличчя

в протилежній точці майбутньої петлі. Виконайте петлю під голкою. Підтягуйте нитку,

доки петля не ляже щільно на тканину.

Закінчення роботи.
Рекомендується ручне прання у прохолодній воді з використанням м'яких миючих

засобів. Щоб уникнути втрати зовнішнього вигляду готової роботи, її не рекомендується

кип'ятити, прати в пральній машині, використовувати при пранні агресивні миючі засоби

та ін. Сушіть готову роботу в розтягнутому вигляді. Гладьте тільки з вивороту через

вологу тканину.
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