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Вступ. 
 

Плетені вироби з рослинної сировини—невід’ємні супутники людини з найдавніших 
часів. 

Плетіння -- один з дуже цікавих видів народного мистецтва,який приховує великі 
можливості.Для плетіння використовують різноманітні матеріали — коріння сосни і ялини, 
прутки лози різних видів, лико(сколені шари деревини) ліщини та липи, бересту(верхній 
шар кори берези), житню солому, рогіз, обгортки качанів кукурудзи, смужки шпону, 
тощо.Плетінням виготовляють велику кількість виробів різноманітного призначення. 

      Найрозповсюдженішими є вироби з лози,виготовлені за допомогою 
лозоплетіння.Майже кожний сільський житель міг при необхідності сплести потрібний в 
господарстві кошик,використовуючи найпростіші прийоми плетіння.Окремі майстри плели 
кошики на різний смак і потребу,і не тільки для себе ,але і на продажу. 

       Привабливість доступного кожному природного матеріалу з великими потенційними 
можливостями,задоволення різних смаків(від плетених виробів з простим  утилітарним 
призначенням до високохудожніх),виготовлення елітних меблів—все це сприяє збільшенню 
кількості індивідуальних плетільників.Серед плетільників є й майстри  художнього 
плетіння. 

       Лозоплетіння—це реальна можливість соціальної реабілітації населення,можливість 
зайнятися бізнесом. 

        Плетіння піднесено майстрами народної творчості до рангу мистецтва. 

        Доступність матеріалу,простота і невелика кількість інструменту, невишуканість 
місця роботи ,нескладність процесу роботи, попит на результат праці(можливість 
реалізації)-- дають змогу  лозоплетінню розвиватися, при виявленні бажання ним займатися. 

        Плетені вироби з лози не тільки легкі,міцні та зручні,але й втішають око природною 
красою і теплом матеріалу,виразним ритмом і різноманітністю плетеного візерунку. 

     

    І.Короткі історичні відомості з розвитку лозоплетіння. 
        Вчені вважають що плести людина навчилася набагато раніше аніж гончарювати,що 

плетені посудини з’явилися швидше аніж глиняні.Сліди плетених виробів знайдені 
археологами ще в неоліті.До наших днів збереглися численні свідчення про плетені вироби 
першої необхідності з античної епохи.Плетіння використовувалося повсякчас.Найвищого 
розквіту в багатьох країнах світу мистецтво виготовлення плетених виробів досягло в 
другій половині ХІХ і на початку ХХ століття.На вишукані меблі,корзини інші предмети 
домашнього вжитку,виготовлені з обкорованої лози,пофарбованої барвниками,а деколи 
покриті  позолотою значний попит.Плетіння стало модним.Це ремесло почало розвиватися 
в Прусії та Баварії.Почали відкриватися спеціальні школи. 

        В Російській державі такі школи стали створювати власники маєтків,пізніше 
земства.Одну з перших шкіл для кустарів було відкрито у 90-х роках ХІХстоліття під 
Москвою(станція Голіцино) на кошти відомого мецената С.Г.Морозова.У цей період 
активізується лозоплетіння і в Україні зокрема в Корсунь-Шевченківському.Кращі майстри 
художнього плетіння з Франції та Німеччини були виписані в місцеву школу.На 
Чернігівщині споруджується лозо парильний завод.Це підприємство до 1940 року 
забезпечувало обкорованою лозою не тільки місцеві артілі але й постачало її на експорт в 
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багато країн Європи та за океан.У 1950 році в Україні виготовлялося 34,4 відсотки загальної 
кількості виробів,що випускалися в Радянському Союзі,в тому числі 65,1 відсотків плетених 
меблів.                                                                                                            

           Далеко за межами України відома продукція Чернігівської фабрики лозових 
виробів.Підтримують і розвивають традиції лозоплетіння в Боромлі на Сумщині, в Великій 
Багачці на Полтавщині,в Корсунь-Шевченківському на Черкащині,в Ратно на 
Волині,Полонному на Хмельниччині,Хусті й інших містах Закарпаття, на Коломийщині,що 
на Івано-Франківщині та багато інших.Розширюється мережа малих приватних підприємств 
з виробництва плетених виробів.Збільшується кількість індивідуальних плетільників.                  

            Зображення виробів з лози на творах мистецтва говорять про значення лозоплетіння і 
про його місце в житті, а також про історію розвитку лозоплетіння. 
 

                   
            Рембрандт.Щасливе сімейство 1645р.       Пітер Брейгель старший.Сінокіс.бл.1565р. 
 

                      
           Ян Вермеєр.Молочниця.бл.1658-1660   Пітер де Хох. 
                                                                                             Господиня та служниця.бл.1660р 
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  Геррит Доу. В продавця дичини.бл.1640р                  Плетена колиска.Росія.поч.ХХ ст 
 

                                                                                           
                                            Плетені вази для фруктів.Росія.поч.ХХ ст. 
 

                                                                                                                                                                                                      
Запитання для самоперевірки. 
1.Як розвивалося лозоплетіння? 
2.Що можна сказати про розвиток лозоплетіння в сучасних умовах? 

Практична робота.  
  Вивчення традицій лозоплетіння та виявлення майстрів лозоплетіння  в даній місцевості. 
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ІІ.Декоративні і технологічні особливості  плетіння з лози.                
Для виготовлення плетених виробів використовують в основному однорічні 

пагони(прути) лози завтовшки при основі(в місці зрізу) від 1 до 12 мм; для плетених 
меблів—однорічні від 8 мм і вище,а також дво-,трирічні(меблеві палки)завтовшки до 35 
мм.Використовують прути необкоровані(з корою)  та обкоровані(без кори). З лозових прутів 
виготовляють різноманітні сувенірно-подарункові,господарські вироби і плетені меблі.              

Широке застосування прутів кущових видів верби(лози) зумовлене, порівняно з іншими 
видами рослинної сировини,тим що:                                                                 

1.є можливість розширення асортименту виробів; 
2.є можливість організації як індивідуального так і промислового виробництва; 
3.є можливість механізації технологічних процесів. 

Верба утворює ділові прути : 

--- великої довжини;                                                                                                                  
--- малозбіжисті(мала різниця при основі та при верхівці прута); 
---без бічних розгалужень; 
---з малою питомою вагою; 
---високою в’язкістю; 
---здатністю відокремлювати кору без пошкоджень верхнього глянцевого шару 

деревини.Прути добре: 
---гнуться;                                                                                                                                                                                                                             
---розколюються по всій довжині; 
---стругаються;                                                                                                                                                                                                                                                                                           
---фарбуються природніми і штучними барвниками; 
---компонуються в виробах з іншими видами рослинної  
сировини,деревиною,металом,шкірою,тканинами,пластиками.Обкоровані вербові прути 
можуть роками зберігатися,не знижуючи якості. 

Вербові прути для художника—це необмежені можливості створення різноманітних форм 
з урахуванням специфіки матеріалу, а для умільця або аматора—на рідкість непримхливий 
в обробці матеріал для натхненної творчості. 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Чим зумовлюється широке використання лози? 

2.Які властивості лозового прута? 

Практична робота. 
Вибір об’єкту роботи. 
 

ІІІ.Заготівля і підготовка лози до плетіння. 
 

Верби належать до роду вербових,що включає в себе і дерева перщої величини,і 
низькорослі кущі.Деревоподібні верби малопридатні для плетіння,за винятком верби 
вавилонської(плакучої),хоча і її використання обмежене через крихкість.Наукова назва 
Salix(верба) походить від кельтських слів Sal—близько та lis—вода.Розмножуються вербові 
насінням,а також вегетативним способом(живцями),за винятком верби козячої.                                                                            
Використовуються такі верби: 
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Верба тритичинкова(білоліз)— 
чагарник заввишки 5 м,товщина стовбура до 7 см,гілки гнучкі,маслиново-буруватого чи 

жовтувато-зеленого кольору.Листки темно-зелені зверху і зелені знизу,ланцетні 
загострені,голі,завдовжки 14-15,завширшки 0,5-3,5 см. 

 

                                         
 
 
 
                                                                                                                                                       

Верба прутовидна(коноплянка) 
Класичний корзинний вид для лозоплетіння.Широко використовуються однорічні прути 

для плетених виробів та дво- трирічні для меблевих лозопалок 

                                    
 
У природі це кущі заввишки 3-5 м.Листя сірувато-зеленого кольору,завдовжки 12-
20,завширшки 1-2 см.Прути рівні,витончені,мало збіжисті,добре гнуться,розколюються та 
стругаються. 

Верба гостролиста(шелюга червона). 
Кущі заввишки 3-6 м або дерево 7-10 м.Прути тонкі,довгі,темно-червоні або червоно-бурі 

з голубим восковим покриттям чи без нього.Листки ланцетні,лінійно-ланцетні,загострені 
завдовжки 6-14 та завширшки 0,5-1,5 см.Деревина прутів щільна,міцна, твердіша порівняно 
з іншими видами верби. 
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Верба пурпурова. 
Кущі заввишки 2-5м.У культурі це прямі,довгі прути.Внутрішній бік кори лимонно-

жовтий.Листя тонке,обернено-ланцетне,завдовжки 3-12,завширшки 1-1,5 см з коротким 
шипиком на верхівці.Для плетіння використовують як прути. 

                                          
 

Верба шерстистопагінцева 
Кущі висотою 4-6 м,або дерево заввишки 6-8 м.Однорічні прути 

товсті,зеленуваті,влітку—сірі,густошерстистоопушені.Листя ланцетне,завдовжки 7-
18,завширшки 2-3 см.Це чисто лозопаличкова верба.                                                             

                                                                    
  
 
 

Верба сіра. 
Болотна верба,кущі заввишки 4-6 м.Прути товсті.Кора темно-сіра,жолобчаста.Обкоровані 

прути з продовгуватими рубчиками,завдовжки 1-2 см.Листя завширшки 1,5-3,завдовжки 5-
12 см. Використовують як лозопалки для меблів. 

 

                                                                   
Початок заготівлі визначається досягненням найкращих фізико-механічних   
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властивостей(стиглістю прутів).Враховується і те,щоб кущам,які достигають,завдавалося 
якомога менше шкоди.На практиці заготівлю поділяють на осінньо-зимову та весняно-
літню.При осінньо-зимовій заготівлі прут необкоровується(кора не відстає),потрібне 
проварювання.При весняно-літній заготівлі проварювання можна скоротити вдвічі,а в квітні 
заготовляючи відокремлюють кору без проварювання.Заготівля переривається до половини 
липня-початку серпня.Далі можлива заготівля до вересня,коли кора відстає без 
проварювання.Взимку при значному сніговому покриві зрізувати лозу небажано,бо 
залишаються високі пеньки.Висота зрізування 3-5 см.Лозини зрізують сектором,або 
гострим ножем.Дворічно-трирічні пагони(лозопалки) зрізують пилкою-ножівкою.Пеньки 
повинні мати рівний,гладенький зріз без розколів та задирок кори.При зрізуванні ножем 
роблять косий зріз знизу вверх.Зрізувати треба всі пагони,що є на кущі.Зрізані прути 
зв’язують у пучки по 100-200 прутів.Початківцю-плетільнику на зиму достатньо 3-5 тис.шт. 
прутів,майстру лозоплетіння 12-15 тис.шт.Старі лозняки можна окультурити.Для цього у 
першу осінь і зиму кущі зрізують повністю,або в крайньому випадку зрубують.Висота 
пеньків до 10 см.На слідуючу осінь можна одержати товарний прут,який увесь обов’язково 
зрізують.Такий спосіб називають «садіння на пеньок».Лозоплантації можна виростити з 
живців. 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Які види верби застосовують при плетінні? 
2.Як і коли заготовляють лозові прути?                                                                                   

Практична робота. 
Заготівля прутів для майбутнього виробу,та для виготовлення інших виробів. 
 

1.Обробка прутів. 
Обробка лози включає в себе: 

----підготовку до обкоровування; 
----обкоровування; 
----сушіння; 
----відбілювання; 
----фарбування; 
----зволоження; 
----зберігання; 
----розколювання прутів; 
----стругання лозових стрічок. 
Необкорований прут використовується для виготовлення незначної кількості 
виробів.Основна маса виробів виготовляється з обкорованого прута та з заготовок з нього. 

 

2.Підготовка до обкоровування: 

Оживлення. 
Спосіб полягає в штучному оживленні зрізаних пагонів до появи в них руху соку.Для 

цього їх вміщують у місткість з водою з температурою не нижче 14-16°С на глибину 15-20 
см.,обрізавши комлеві кінці,в вертикальному положенні.Замочують на час 14-21 день до 
появи  розпускання  бруньок і появи перших листків. 
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Зволоження. 
Щоб прискорити теплову обробку прут зволожують,занурюючи його в воду 

температурою 10-20°С на час 2-3 год. 

Проварювання. 
Найпоширеніший спосіб теплової обробки лози.До технології входять: 

• підігрівання води до кипіння; 
• завантаження лози в киплячу воду; 
• проварювання; 
• вивантаження; 
В домашніх умовах прути лози можна проварити в баках для виварювання білизни чи 
просто у відрі з кришкою.Бажано,щоб бак,або відро були з вертикальними стінками(не 
конусні варіанти).Практично це виконується так: 

1.у місткість для проварювання(бак чи відро) невеликими кільцями укладають прути; 
2.на них кладуть проміжну кришку; 
3.на кришку кладуть гніт(вантаж),щоб прути не розкручувалися; 
4.в іншій посудині(каструлі) воду доводять до кипіння і заливають її в місткість з 

прутами(обшпарюють прути крутим кип’ятком); 
5.місткість з обшпареними прутами ставлять на вогонь,доливають воду,щоб покривала 
прути; 

6.доводять до кипіння і кип’ятять до готовності. 

Готовність перевіряють витягуванням одного-двох прутів для визначення легкості 
відлущування кори.Тривалість кип’ятіння після обшпарювання коливається від 25 до 90 
хв.,залежно від стану прутів.Чим більша природня вологість прутів,тим  менший час      
кип’ятіння. 

Спосіб проварювання в домашніх умовах. 

Пропарювання. 
Цей процес значно прискорює теплову обробку лози ,але неможливий в домашніх 

умовах,оскільки потребує відповідного обладнання:автоклавів,або пристроїв з низьким 
тиском пари без повної герметизації. 

Запитання для самоперевірки. 
1.Які є способи обробки прутів? 
2.Як підготовлюють прути до обкоровування? 
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Практична робота. 
Підготовка прутів до обкоровування в домашніх умовах. 

3.Обкоровування. 
Технічні вимоги вимагають збереження цілісності поверхневого глянцевого шару 

прута,що створює певні труднощі при зніманні кори.Обкоровують прути вручну за 
допомогою щемілки,і механізованим способом з 
використанням барабанних верстатів.     

 

 

 

 Щемілка і робота    з нею. 

 

4.Сушіння. 
Незалежно від часу заготівлі та обкоровування прут має підвищену вологість і 

пошкоджується цвіллю при температурі 10-18°С протягом 24 год.При підвищенні   
температури цвіль на зволоженому пруті розвивається ще швидше.Сушать обкорований 
прут у сушильних камерах(примусове сушіння) і на повітрі(природне).Сушіння                  
обмежується нижнім рівнем вологості---18-20%.Прут висушений до повітряносухого стану 
зберігається тривалий час(понад 10 років). 

5.Відбілювання. 
Застосовують для усунення дефектів на поверхні прута.Є два способи 

відбілювання:проварювання в розчинах перекису водню або хлорного вапна.При виконанні 
технологічних вимог по заготівлі і зберіганні прута,його не відбілюють.Природній колір 
прута---одне з достоїнств цього матеріалу. 

6.Фарбування. 
Прут в натуральному вигляді—прекрасний матеріал для майстра,і це повинно бути 

основою конструювання  плетених виробів.Фарбування прутів, лозових пластин, та лозових 
стрічок розширює можливості художніх вирішень виготовлених виробів. 

Для фарбування застосовують в основному водорозчинні барвники штучного та 
природного походження.Робочі розчини  барвників готують у невеликій кількості гарячої 
води(60-80°С),після чого їх доводять до необхідної кількості.Для повнішого розчинення 
розчин підігрівають,але не доводять до кипіння.Після повного розчинення барвника розчин 
охолоджують до температури 30-40°С.Тверду воду кип’ятять або додають до неї 0,1-0,5% 
кальцинованої соди.Перед фарбуванням прут обробляють лужним розчином,який можна 
приготувати з вапна.1 вагову частину вапна розчиняоть в 15 вагових частинах води,добре 
розмішують,відстоюють і обережено зливають в посуд,в якому замочують лозу на 0,5-3 
год.Тривалість замочування залежить від товщини прута. 

Міцний світлостійкий коричневий барвник можна приготувати з відвару кори чорної 
вільхи,або 3-5%розчину перманганату калію. 
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Жовтий колір можна одержати з відвару вересу,молодого березового 
листя,шафрану,лушпиння цибулі. 

Проварюванням лозин у розчині соди(одна столова ложка соди на 1 л води)вони 
фарбуються у темно-сірий колір до антрацитового або чорного.Кип’ятять 15-20 хв. Колір 
визначають візуально,залежить від часу кипіння. 

Для фарбування у чорний колір використовують також розчин водорозчинного 
нігрозину(50г на 1 л води).Стійкість підвищується додаванням оцтової есенції. 

Водорозчинні барвники застосовують у вигляді 1-4% концентрації: 

---червоно-коричневий №1 
---червоний №124 
---кислотний темно-червоний 
---кислотний жовтий 
---жовтувато-коричневий№10 
---інші. 
Як протраву використовують: 

---хромпік калієвий і хром пік натрієвий(коричневий колір) 
---залізний купорос(від сивого до чорного) 
---хлорну мідь і мідний купорос(жовтувато-коричневий). 
Також використовують анілінові барвники.В домашніх умовах використовують найпростіші 

способи. 
 

Запитання для самоперевірки. 
1.Як обкоровують  лозові прути? 
2.Для чого використовують сушіння обкорованого прута? 
3.Чому прути відбілюють і фарбують?                                                                                     

Практична робота. 
Обкоровування і подальша підготовка прута. 
 

7.Зволоження. 
Щоб прут мав в’язкість(гнучкість),потрібну при плетінні,його потрібно 

зволожити.Зволоження—повне замочування прута на 0,5-3 год залежно від температури 
води та товщини прута.Добре зволожений прут відносно легко гнеться без 
сплющування,коли його намотувати на ручку шила ,чи щось подібне.В домашніх умовах  

достатньо просто обшпарити прути крутим кип’ятком і накрити мішковиною на10-15 хв,а 
потім завернути в поліетиленову плівку до використання.Надмірне зволоження погіршує 
гнучкість прутів.Під час плетіння для зволоження використовують побутові розпилювачі. 

8.Розколювання прутів. 
Крім круглого прута в плетінні використовують пластини з прута та лозові стрічки,які 

одержують розколюванням лозин на частини по всій довжині з наступним струганням 
розколотої частини.Ширина пластин буває 10-18 мм,товщина—4-8 мм.Пластини 
застосовують для обкладання і закріплення стояків на денцях з пиломатеріалу;у меблях—
для різних обкладок сидінь,полиць по периметру тощо. 
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Лозові стрічки—це частина поверхневої деревини прута,ущільненої,міцної і 
гладенької,відокремленої від прута по всій її довжині,з проструганою до мінімуму 
внутрішньою деревиною.Стрічки називають “глянцем”.Ширина 3-8,товщина 0,7-3,  
довжина—600 мм  і більше.Застосовують для кріплення стояків,у вигляді основи та утоку 
при виготовленні меблів ,як найрізноманітніші конструктивні та декоративні елементи. 

Для виготовлення пластин та стрічок використовують попередньо зволожений,якісний 
прут,мало збіжистий товщиною при верхівці 10-20мм(пластини),5-15мм(стрічки),довжиною 
1000мм і більше та 600мм і більше відповідно. 

Добре,коли в міру зволожені прути перед розколюванням витримують 2-3 год 
загорнутими в мішковину. 

Розколювання проводять за допомогою колунків,які виготовляють з твердих порід дерева 
за розмірами:довжина—35-70 мм,товщина—20-25 мм.Перед розколюванням один з кінців 
прута надрізають  на три,або чотири частини.У надрізи вкладають колунок і,просуваючи 
його по всій довжині прута, розколюють. 

                            

 
 
               
 
                                                                                                                                                       

                                                 

9.Стругання лозових стрічок і пластин. 
Стругають розколотий прут для вирівнювання за товщиною пластин та стрічок,знімаючи 

значну частину внутрішньої деревини з серцевиною.Виконується на лозостругальних 
верстатах,або вручну за допомогою рівного ножа.Застосовують також різні пристрої.Можна 
використовувати звичайний рубанок,притискаючи частину прута до підошви рубанка 
,використовуючи рукавицю.Частину прута протягують між підошвою рубанка і рукавицею. 

 



 15 

 
 
 
 

                                        
 

Запитання для самоперевірки. 
1.Чому зволожують прут перед плетінням?                                                                                    
2.Як розколюють прут для виготовлення лозових стрічок?                                                                  
3.Як проводять стругання лозових стрічок та пластин?  

 Практичні роботи. 
Розколювання прутів на частини. 
Стругання лозових стрічок та пластин. 



 16 

ІV.Спеціальні інструменти та пристрої для виготовлення 
різноманітних плетених виробів. 

Ножі,виготовлені з якісної 
сталі.Кінчик ножа повинен бути загостреним,його використовують для розколювання 
прутів.Ножі використовують  для зрізування прутів і для різання в процесі плетіння.             

 
 
 
                                                                                                                                                       

Шило зігнуте,використовується для 
розширення проходів. 

Шило пряме використовується для 
розширення отворів при плетінні.Повинно бути 3,5-4мм в діаметрі,негострокінцеве і не 
досить  загострене 

Секатори садові використовуються 
для зрізування прутів, для розрізання.Повинні бути добре відрегульованими,без зазорів між 
ріжучими частинами,щоб при різанні не було зминань та задирок. 
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Круглогубці, або плоскогубці, без 
насічок,використовуються для полегшення і якіснішого згинання прутів при плетінні. 

Бокорізи,або кусачки 
,використовуються для обрізання кінчиків прутків в важкодоступних місцях. 

 
 
                                                                                                                                                       

Прищепки використовуються для 
позначення певних прутів,і частково для притримування плетіння. 

 
Лінійка 30-40 см і рулетка для контролю розмірів виробів 
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Тренажер(зліва) використовується для тренувальних вправ при плетінні.Виготовляється з 
деревини товщиною не менше      10 мм.Кількість отворів кратна 3 або 4,діаметр—від 3 до 5 
мм,відстань між отворами     3—4мм.Розмір тренажера не менше 40 х 40 см.Шаблон(справа) 
використовується при плетінні для полегшення дотримання розмірів.Може бути 
Виготовленим з гофрованого картону.Розміри за потребою.  

Шаблон        
для вимірювання товщини прута. 
                                                                                                                            

   
 
 Шаблони різних типів. 
 
 
 

                                    
Шаблон для плетіння вази.                                              Шаблон А.А. Бескодарова. 



 19 

                                 
Шаблон В.В.Логінова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

                                            
 

Шаблон для плетіння прямокутного дна. 

Бюгель—шаблон для плетіння 
прямокутних виробів. 
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Ізер—засіб для ущільнення 
плетіння.Виготовляється з дерева,або металу.Кладуть між стояками імолотком вдаряють по 
ньому злегка.                                                                                                                                                    

Щемілки(дерев’яна і 
металічна),застосовуються для знімання кори.Кора знімається в результаті протягувння 
прута через щілину. 

 

Колунки—застосовуються для 
розколювання прута. 
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Шоф—використовується для 
вирівнювання стрічки по площині.                                                                                                                                                       

Шмол—використовується для 
вирівнювання стрічок по ширині. 

Жамка—використовується при роботі з 
лозо палками для їх вирівнювання та для інших операцій. 

 
Також використовують різноманітні шаблони для роботи з лозопалками та іншими 
матеріалами з деревини при виготовленні меблів.  

 
Плоский кільцевий шаблон. 
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Плоский прямокутний шаблон.                                                                                                  

 
Шаблон для виготовлення гнутих частин. 

Різновиди шаблонів 

 
Шаблони лекальні  
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Шаблон розбірний. 

 
 
 
 

Шаблон лекальний не суцільний.  
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Розбірний  шаблон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Шаблон монтажна вісь з змінними дисками. 
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Розбірний секторний шаблон(зліва)                                         а)Шаблон –монтажна вісь 

 
 
  

                                             
 
 

Додатковий знімний диск. 
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Запитання для самоперевірки. 
1.Які інструменти використовують при лозоплетінні? 
2.Для чого використовують шаблони,і якими вони бувають                                               

Практичні роботи. 
Підготовка інструментів до роботи. 
Виготовлення шаблонів. 
 

V.Техніки лозоплетіння 
Види лозоплетіння визначаються конструкцією і архітектурними вирішеннями форми 

виробу,його призначенням та розрізняються за способом заповнення простору між 
стояками. 

Плетіння буває: 

---суцільне(густе), 
---ажурне, 
---змішане. 

Основні види густого плетіння: 
---просте, 
---рядами, 
---похилим рядком, 
---вірьовочкою(мотузочкою). 
Плетіння закінчується загинами,або косичкою.В одному виробі можна поєднувати кілька 
видів плетіння. 

У будь-якому виді плетіння розрізняють  стояки(основу) і прут плетіння(уток).Заплітання 
виконують зліва направо в більшості випадків.Деколи навпаки,і коли плетільник 
лівша.Стояки мають бути товщі за прути плетіння на третину,але не менше, як на четверту 
частину.Довжина прутів не має значення для простого та деяких інших видів плетіння,але 
при плетінні похилими рядами прути повинні бути однакової довжини.Для освоєння різних 
видів плетіння доцільне використання тренажерів(див.вище). 

1.Просте плетіння за один стояк.   
Найпростіший вид плетіння,виконують одним,двома і більше прутами,а також лозовою 

стрічкою через один стояк зліва направо.Прут плетіння загинають по черзі за один стояк з 
зовнішнього боку,а за слідуючий з внутрішнього і так далі,аж до закінчення прута ,або 
замикання кола.При плетінні замкнутого кола кількість стояків повинна  бути 
непарною,інакше не буде переплітання прутів.При плетінні прямокутних виробів прут 
загинають за крайній стояк і продовжують плетіння. 

Просте плетіння 
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Просте плетіння 
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З’єднання двох прутів при продовженні плетіння. 

2.Просте плетіння за кілька стояків. 
Плести одним прутом можна не тільки за один,але і за кілька стояків.При плетінні за два 
стояки прут плетіння почергово загинають за два стояки то з внутрішнього,то з зовнішнього 
боку. 

 

Просте плетіння за два стояки. 

Є також ще таке просте плетіння одним прутом,яке передбачає загинання прута за перший і 
другий стояки зовні,за третій—з внутрішнього боку,четвертий і п’ятий—зовні,шостий—з 
внутрішнього і т.д.Кількість стояків не повинна бути кратною трьом,але парною.  

 

                                                                
Наступнва схема подібна до попередньої( через два стояки),але з тією відмінністю,що 
слідуючий рядок зміщують на один стояк вправо. 
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Тонкі кінці нарощують накладанням одного кінця на інший з перекриттям на відстані двох-
трьох стояків.Товщі кінці нарощують товщими,як показано вище. 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Які особливості простого плетіння? 

2.Які особливості простого плетіння за кілька стояків? 

Практичніроботи. 
Вивчення способів простого плетіння на тренажері чи в виробі. 

3.Плетіння вірьовочкою(мотузочкою) 
Плетіння вірьовкою—символ лозоплетіння,широко застосовується в різних 

операціях.Декоративний елемент,який за вмілого використання органічно вписується 

виріб і підкреслює художню цінність плетіння.При плетінні одночасно використовується 
не менше двох прутів.                                                                               

При плетінні вірьовкою прути не тільки обплітають стояки,але й переплітаються між 
собою,щільно охоплюючи ітим самим надійно скріплюючи їх. 

Застосовують такі види цього плетіння:         

• вірьовка з двох прутів, 
• вірьовка з трьох прутів, 
• вірьовка з чотирьох прутів, 
• вірьовка з п’яти прутів. 

Розрізняють вірьовки односторонні та двосторонні. 

а.Вірьовка(мотузка) з двох прутів. 
(надалі слово вірьовка розуміємо під словом мотузка). 

Для плетіння цієї вірьовки беруть два прути і підкладають перший за перший стояк(між 
першим і другим),а другий прут за другий стояк(між другим і третім).Кінці обох прутів 
виводимо назовні.Перший прут –лівий,другий прут-правий.Лівим прутом обгинаємо 
перший справа стояк зовні,а слідуючий- з внутрішнього боку ,з виведенням кінця 
назовні.Правим прутом виконуємо такі ж дії з наступними стояками.Ітак почергово. 

 

                  
 
 
Це називається пряма вірьовочка.Зворотну вірьовку одержують,коли плетуть не зліва 
направо, а справа наліво(навпаки). 

Ряд прямої і ряд зворотної вірьовки утворює цікаву декоративну пару,що  
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Називається ялинка,або ланцюг.Використовується як елемент декору. 

 

                                              .  
Поєднання прямих і зворотніх вірьовок:а)в два прути;б)в три прути;в)в чотири прути. 

б.Вірьовка з трьох прутів. 
Для плетіння цієї вірьовки підбирають три прути і підкладають їх до трьох 

стояків(суміжних)—до першого,другого,третього.Плетуть одночасно трьома 
прутами(лівим,середнім,правим).Лівим обгинають два стояки(другий і третій) з 
зовнішнього боку,а четвертий—з внутрішнього,кінець виводять назовні.Середнім прутом 
обгинають третій і четвертий стояки з зовнішнього боку,а п’ятий з внутрішнього,з 
виведенням кінця назовні.Правим прутом обгинають четвертий і п’ятий стояки з 
зовнішнього боку,а шостий –з внутрішнього,з виведенням кінця назовні.Далі плетуть за 
тією ж схемою:лівий за два наступні стояки зовні,третій—зсередини,кінець 
назовні,середній і правий прути аналогічно і т.д.  

 
 
                                                                                                                                                      

                                                   
Схема плетіння. 

 

                                                 
 

З’єднання кінців першого ряду вірьовочки.  

                                                                      
Закінчення плетіння другого ряду вірьовки. 

в.Вірьовка з чотирьох прутів. 
Способів виконання цієї вірьовки кілька.Залежно від схеми плетіння вірьовка може бути 

односторонньою та двостороннью. 
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1 схема.           
Одностороння вірьовка.За три стояки з зовнішнього і за один –з внутрішнього(в).Об’ємний 

валок з зовнішнього боку. 
2 схема.           
  Одностороння вірьовка.За один стояк з зовнішнього і за три стояки з   
внутрішнього.Об’ємний валок з внутрішнього боку. 
3 схема.           
  Двостороння вірьовка.За два стояки з зовнішнього і за два стояки з внутрішнього боку(а;б). 
Можуть бути і зворотними.Плетуть в послідовності,як і вірьовку з трьох прутів,тому 
детального опису не наводиться.Аналогічно і для вірьовки з п’яти прутів. 

                                                      
Способи плетіння вірьовки з чотирьох прутів. 

г.Вірьовка з п’яти прутів. 
П’ять прутів до п’яти суміжних стояків.З чотирьох схем плетіння цієї вірьовки дві 

односторонні і дві двосторонні. 

1 схема.           
Обгинають один стояк з зовнішнього і чотири—з внутрішнього боку,кінці 

назовні.Одностороння вірьовка з внутрішнім об’ємним валком. 
2 схема.           
За два стояки з зовнішнього,за три—з внутрішнього.Пряма двостороння     вірьовка. 
3 схема.                                                                                                                                                
За три стояки з зовнішнього,за два—з внутрішнього.Пряма двостороння вірьовка. 
4 схема.             
Чотири стояки з зовнішнього,один—з внутрішнього.Одностороння пряма вірьовка. 
 

                               

                                     
 

Способи плетіння вірьовкою з п’ятьох прутів(варіанти). 
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д.Плетіння потовщеного валка. 
Жорсткі валки дістають при плетінні вірьовкою в чотири і п’ять прутів.Але при плетінні 

деяких виробів  необхідні бувають товщі і жорсткіші валки як конструктивні 
елементи.П’ять прутів підкладають до п’яти суміжних 
стояків(першого,другого,третього,четвертого,п’ятого).Кінці виводять назовні.Прут 
жорсткості підкладають поверх п’яти прутів плетіння, поряд з стояками, з зовнішнього 
боку.Далі першим прутом плетіння обгинають перший стояк з зовнішнього, 
другий,третій,четвертий,п’ятий з внутрішнього, поверх прута жорсткості,і шостий, з 
внутрішнього боку, під прутом жорсткості, з виведенням кінця назовні.Другим прутом—
другий стояк ззовні,третій,четвертий,п’ятий шостий—зсередини,поверх прута жорсткості,а 
сьомий—зсередини під прутом жорсткості,і т. д.Якщо почати обгинання з внутрішнього 
боку одного,а чотирьох наступних з зовнішнього,поверх прута жорсткості,і наступного—з 
зовнішнього під прутом жорсткості,то дістанемо валок з виступом в протилежну 
сторону.Можливі і інші схеми плетіння,на основі вірьовки з 5 прутів. 

 

                                               
Схема плетіння потовщеного валка жорсткості. 

е.Вірьовка в ажурному плетінні. 
Виконується двома прутами(зліва) 

 
 
                                                                                                                                                    

                                              
                                                                                          Способи з’єднання прутів. 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Які особливості плетіння вірьовкою? 
2.Що можна сказати про застосування вірьовки в плетінні? 
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Практичні роботи. 
Вивчення плетіння різновидів вірьовки на тренажері чи в виробі. 
 

4.Плетіння рядами. 
Цей вид плетіння нескладний,але продуктивний,тому його широко застосовують при 

плетінні господарських корзин.Потрібно стільки однакових за довжиною прутів,скільки 
бічних стояків у виробі. 

Виконується одним,або двома спареними прутами чи лозовою стрічкою.Прут підкладають 
між першим і другим стояками і опісля обгинають другий стояк з зовнішнього,третій з 
внутрішнього,четвертий з зовнішнього,і так доплітають до кінця.Другий прут підкладають 
до другого стояка і заплітають його до кінця.Надалі третій, четвертий,і так за кількістю 
стояків.Якщо потрібно плетіння продовжити по висоті,то перший ряд закріплюють 
вірьовкою втри прути і плетуть наступний ряд аналогічно першому. 

                                            

5.Плетіння похилим рядком 
Після простого та плетіння рядами---це «елітний» спосіб.Має ряд переваг.Потрібна така 

кількість прутів скільки є стояків,прутів однакової довжини та товщини.У похилому рядку 
підкладання нових прутів плетіння виконують справа наліво,а заплітання зліва направо. 

‘ Перший прут підкладають між п’ятим та шостим стояками,далі зліва направо 
заплітають за шостий стояк з зовнішнього боку,а за сьомий –з внутрішнього.Другий прут 
між четвертим і п’ятим,обплітають п’ятий з зовнішнього боку,шостий –з 
внутрішнього.Третій прут між третім і четвертим,обплітають четвертий ззовні,п’ятий--- 
зсередини.Четвертий: між другим і.третім,обплітають третій ззовні,четвертий—зсередини. 

Так підкладаємо всі прути за кількістю стояків.Другий ряд і наступні плетемо аналогічно 
першому,використовуючи виведені назовні кінці.Таким чином заплітаємо прути до 
кінця.При потребі подальшого плетіння ,плетемо вірьовку і аналогічно першому 
проплітаємо другий ряд та наступні. 
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                                           ‘  
 

6.Плетіння складним похилим рядком. 
Спосіб плетіння подібний до попереднього,різниця в тому,що після прикладання 

прута,ним обгинаємо наступний стояк з зовнішнього боку,а далі –не один ,а два з 
внутрішнього боку.Дістанемо чудове плетіння стінки з внутрішнього боку.Якщо після 
прикладання прута обгинати два стояки з зовнішнього боку,а один з внутрішнього,то буде 
чудове плетіння з зовнішнього боку.Другий і наступні рядки заплітаємо аналогічно 
попередньому. Можна складний похилий рядок комбінувати з вірьовками. 

7.Квадратне плетіння. 
Виконують прутами двох кольорів для більшої виразності рисунка,хоча можливе 

виконання і прутами одного кольору.Плетуть спареними прутами,або лозовою 
стрічкою.Плетуть через два стояки.Є два різновиди. 

Перший різновид. Плетіння в  ш а ш к у. Виконується простим плетінням через два 
стояки. 

Кількість стояків парна.Якщо прути різних кольорів то число стояків кратне чотирьом. 

Підбирають прути двох кольорів.Беруть світлий прут,підкладають його до першого стояка з 
внутрішнього боку,з виведенням кінця назовні.Потім обплітають два стояки(другий та 
третій) з зовнішнього боку,а наступні два –з внутрішнього,і так заплітають перший прут до 
змикання кінців,або до першого стояка.Далі беремо темний прут,підкладаємо до першого 
стояка з зовнішнього боку,з виведенням комлевого кінця назовні.Обгинають другий та 
третій стояки з внутрішнього боку,а два наступні – з зовнішнього,і так заплітають ,як і 
перший прут.Так продовжуємо плетіння ,то одним,то другим прутом(різних кольорів),до 
висоти,яка буде рівна ширині обхвату прутів плетіння за два стояки.Другу смугу заплітають 
як і першу,але при закладанні прут зміщують на один стояк вправо.Третя смуга,як 
перша,четверта,як друга,і так далі.  
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1.Вигляд плетіння.                                                         2;3;4;5.Послідовність плетіння. 

Плетіння в ш а ш к у можна проводити і кількома прутами водночас,закладаючи прути 
одного кольору за перший,третій,п’ятий,сьомий і т.д, а прути іншого кольору—за другий, 
четвертий,шостий,восьмий і т.д.,обплітаючи через два стояки. 
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Другий різновид.Плетіння в ш а х м а т к у.Виконують через два стояки простим  
плетінням окремими смугами з одинарного та спареного  прута,а також з лозових 
стрічок.Число стояків кратне чотирьом.Послідовність плетіння першої смуги,як при 
плетінні в  ш а ш к у .Перший ряд другої смуги треба плести прутом такого ж кольору,яким  
закінчена перша смуга,а опісля—зміщення на два стояки вправо і плетемо другий 
ряд.Третій—як перший, четвертий—як другий і т.д.При плетінні малюнок може бути і в 
вигляді прямокутника.Плести можна кількома прутами водночас,закладаючи   прути одного 
кольору за перший,п’ятий,дев’ятий і т.д.,а іншого кольору—за третій,сьомий,одинадцятий і 
т.д.Обплітання через два стоки то ззовні,то зсередини. 

 

                            
 
  

                              
 

                                               
1.Вигляд плетіння.   2;3;4;5---Послідовність плетіння. 
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Запитання для самоперевірки. 
1.Які особливості  плетіння похилим рядком? 

2.Які особливості плетіння складним похилим рядком? 

3.Які особливості квадратного плетіння? 

Практичні роботи. 
Вивчення плетіння похилим рядком та квадратного плетіння на тренажері та в виробах. 
                                                                                                                                                      

8.Загини. 
Загин—конструктивний і архітектурний елемент,яким закінчується плетіння бортів різних 

виробів,закріплює форму,надає міцності і жорсткості виробу,а також є прикрасою 
виробу,декором. 

П р о с т и й   з а г и н   з а    о д и н    с т о я к . 

Усі стояки,починаючи з умовно першого загинають зліва направо зсередини і виводять 
назовні перший стояк між другим і третім,другий—між третім і четвертим і т.д.        

Під перший стояк кладуть підставку з прута такої ж товщини,на місці якої після закінчення 
плетіння встановлюють останній прут-стояк.Такий загин можна виконати з виведенням 
кінців всередину,а також парними стояками. 

 

                                                  
Ппостий загин за один стояк назовні.                  Простий загин за один стояк всередину. 
 
                                                П р о с т и й   з а г и н   з а    д в а   с т о я к и. 
 
Перший зліва стояк заводять за наступний справа зсередини за третій ззовні.Кінець 
всередину.Наступний справа за третій зсередини і за четвертий ззовні і т.д. зліва направо.  
Можна кінці прутів вивести і назовні,починаючи плетіння заведенням не зсередини,а 
ззовні.Підкладки під основу першого та другого прутів-стояків. 

                                           
 

З а г и н   з а   т р и   с т о я к и. 

Перший варіант. 

Перший стояк загинають зліва направо за другий стояк зсередини,а за третій і четвертий 
ззовні,з виведенням кінця всередину між четвертим і п’ятим.За такою схемою заплітають 
усі стояки.Під основи перших двох кладуть підкладки. 
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Другий варіант. 

Перший прут-стояк через підкладку загинають ззовні другого і третього, всередину між 
третім і четвертим,обгинають четвертий зсередини і кінець виводять назовні.За такою 
схемою  заплітають усі стояки.Підкладки під перший та другий стояки.Кількість стояків і 
парна, і непарна.                                                                                                                        

З а г и н    з    ч о т и р ь о х    п р у т і в. 

Беруть зліва чотири стояки.Під три кладуть підкладки і загинають їх всіх послідовно зліва 
направо за два наступніх з внутрішнього боку.Кінці виводять назовні.Після цього кінцем 
першого стояка обгинають зовні три наступніх(четвертий,п’ятий,шостий),і між шостим і 
сьомим стояками кінець першого загинають всередину.Далі крайній зліва не загнутий 
стояк(п’ятий) загинають зсередини за два наступніх(шостий,сьомий)і кінець виводять 
назовні.Потім плетуть за схемою:з виведених назовні чотирьох прутів,беруть крайній 
зліва,загинають за три наступні стояки зовні з виведенням його на внутрішній бік,а крайній 
зліва стоячий прут загинають за два стояки зсередини і виводять кінець назовні і 
т.д..Дістаємо загин з кінцями,виведеними на внутрішній бік.Щоб мати загин з кінцями,  
виведеними на зовнішній бік,потрібно перших чотири стояки загинати за два наступні зовні 
з виведенням кінців всередину,а крайнім зліва обгинати три наступні зсередини ,з 
виведенням кінців назовні. 
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Етапи плетіння загину з чотирьох прутів 
З а г и н   з   д в о х   п а р   п р у т і в . 

Перший варіант. 

Досі ми розглядали загини,які виконувалися одиничним прутами.Найпростіший,що 

виконують через формування пар прутів,--загин з двох пар прутів.Спочатку загинають два 
перших стояки за один з внутрішнього боку.Кінці виводять назовні(перший між другим та 
третім,другий—між третім та четвертим).Під перший—підкладка.Далі кінцем першого 
стояка обгинають третій ззовні,а четвертий—з внутрішнього боку з виведенням кінця 
назовні між четвертим і п’ятим стояками.Третій стояк загинають за четвертий з 
внутрішнього боку і виводять назовні поряд з кінцем першого між четвертим і п’ятим 
стояками.Одержують першу пару.Щоб сформувати другу пару,потрібно,кінцем другого 
стояка обгинати четвертий зовні,далі через першу пару,обгинати п’ятий з внутрішнього 
боку.Кінець виводять назовні між п’ятим і шостим стояками.До нього загинають четвертий 
стояк(за п’ятий з внутрішнього боку),і одержують другу пару.Далі плетуть так: з першої 
пари беруть правий прут(або котрий кращий),загинають його за п’ятий зовні і шостий з 
внутрішнього боку.Кінець виводять назовні між шостим і сьомим стояками.Між ці стояки 
загинають з внутрішнього боку п’ятий стояк—одержують чергову пару і т.д.Кінці виводять 
назовні.                                                                                                          

                                   
 

Другий варіант. 

Застосовують для виведення кінців на внутрішній бік.Схему плетіння змінюють: 

там,де в першому варіанті прут загинали з внутрішнього боку,в другому загинають з 
зовнішнього і т.д. 

З а г и н   з   т р ь о х    п а р   п р у т і в. 

Перший варіант. 

Три перших стояки загинають зліва направо за один стояк з внутрішнього боку. Кінці 
виводять назовні Далі лівим (першим) обгинають із зовнішнього боку третій та четвертий, а 
з внутрішнього — п’ятий стояки і виводять кінець назовні між п’ятим та шостим. Стояк 
четвертий загинають за п’ятий і кладуть поряд з першим — одержують першу пару. Другу 
пару одержують загинанням кінця другого прута за четвертий та п’ятий із зовнішнього боку 
і за шостий — із внутрішнього. П’ятий прут загинають за шостий з внутрішнього боку. За 
цією схемою з кінців третього та п’ятого стояків формують третю пару. Далі плетіння 
продовжують так: з лівої (першої) пари беруть правий (четвертий) прут, загинають за два 
стояки із зовнішнього і за один з внутрішнього боків і виводять назовні між восьмим та 
дев’ятим стояками. Сьомий стояк загинають за 
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восьмий з внутрішнього боку. Кінці виводять назовні (наступна пара) і т. д.  
Другий варіант. 
Три перших прути загинають за один прут зовні. Кінці виводять на внутрішній бік .Далі 
кінцем першого стояка обгинають третій та четвертий з внутрішнього боку, а п’ятий — із 
зовнішнього. Кінець виводять на внутрішній бік. Четвертий прут загинають за п’ятий зовні і 
кінець виводять на внутрішній бік поряд з першим. Одержують першу пару .За 

аналогічною схемою одержують другу пару з першого та п’ятого стояків, третю — із 
третього і шостого. Далі плетіння продовжують так: з лівої пари беруть один  

прут (краще правий) і загинають його за наведеною раніше схемою: за два стояки із 
внутрішнього та за один із зовнішнього боків з виведенням кінця на внутрішній бік. До  

пари йому загинають за один із зовнішніх боків крайній зліва стоячий прут і одержують 
наступну пару і т. д. Кінці під обрізування виводять на внутрішній бік.  

Третій варіант.  

Три перших стояки загинають за два із внутрішнього боку з виведенням кінців назовні  

 

                 1 варіант                                 1 варіант 
 
                                                                                                                                                     

            1 варіант                          2 варіант 
 
 

 2 варіант    3 варіант 
 

 3 варіант    4 варіант 
 
Далі кінцем першого стояка обгинають зовні два справа (четвертий і п’ятий), заводять його 
всередину між п’ятим та шостим і виводять назовні між шостим та сьомим. Четвертий стояк 
загинають із внутрішнього боку за п’ятий та шостий і між шостим та сьомим виводять 
назовні. Одержують першу пару . Другу пару формують за аналогічними схемами з кінця 
другого стояка та п’ятого. Третю пару — з кінця третього стояка і шостого. Так одержують 
три пари. Далі з лівої пари беруть один прут (лівий або який кращий), загинають за тією 
схемою, що й перший (за два зовні, за один — із внутрішнього боку і виводять назовні між 
дев’ятим та десятим стояками. Далі загинають до пари крайній зліва стояк (сьомий) за два 
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(восьмий, дев’ятий) з внутрішнього боку і одержують наступну пару і т. д. У цьому варіанті 
прути під обрізування виводять назовні.  

Четвертий варіант.  

Четвертий варіант відрізняється від третього тим, що кінці пругів під обрізування виводять 
на внутрішній бік. Тобто три перших стояки загинають за два із зовнішнього боку і 
виводять кінці на внутрішній Далі кінцем першого прута обгинають четвертий і п’ятий із 
внутрішнього, а шостий — із зовнішнього і виводять на внутрішній бік між шостим та 
сьомим стояками. Далі четвертий стояк загинають за п’ятий, шостий зовні та між шостим і 
сьомим стояками одержуємо першу пару. Аналогічно заплітають кінець другого стояка (за 
п’ятий і шостий із внутрішнього та сьомий — із зовнішнього боків) і між сьомим та 
восьмим виводять назовні. До нього загинають п’ятий стояк за два (п’ятий, шостий) з 
внутрішнього боку і між сьомим та восьмим виводять назовні — друга пара. Третю пару 
загинають з кінця третього стояка за шостим та сьомим з внутрішнього та за восьмим із 
зовнішнього боків. Продовжують плетіння з лівої пари і т. д. Цей варіант дещо складніший 
за попередній, але тут пруг під обрізування виводять на внутрішній бік, що має практичне 
значення. У такій послідовності плетіння продовжують до зімкнення кола. Останні пари 
прутів заводять в отвір біля першого і другого стояків, де залишені підкладки. Плетіння 
загину краще освоювати на тренажері. Треба прагнути загинати пари  

прутів з натягом, ущільненням і рівномірними закругленнями вигинів. Загин при цьому 
буде красивим та міцним.  

П’ятий варіант. 

Загин із трьох пар прутів можна ускладнити, якщо дозволяє довжина прутів. Ускладнення 
загину починають, коли сформовані три пари прутів. Беруть крайню  

пару й загинають її за схемою другого варіанта: за два стояки зовні і за один з 

                                                                                                                                                     
внутрішнього боку. Зверніть увагу, що загинають не один прут, як у варіанті вище, а 
обидва. До цього загину додають крайній зліва стоячий прут і одержують першу трійку. За 
такою схемою виконують другу і третю трійки. Потім з правої трійки беруть два прути і 
загинають їх за наведеною вище схемою і т. д. Можна сказати, що ускладнення загину із 
трьох пар прутів — це перехід схеми загину з двох пар на дві трійки. 

З а г и н   з   ч о т и р ь о х   п а р    п р у т і в . 

Перший варіант.  

Плетіння загину в чотири пари прутів багато в чому подібне до плетіння загину в три 
пари. Перші чотири стояки заги-нають зліва направо за два з внутрішнього боку. Кінці 
виводять назовні. Так, першим обгинають зсередини другий та третій і між третім та 
четвертим виводять назовні. Другим стояком обгинають третій та четвертий і виводять 
назовні між четвертим й п’ятим стояками. Третім стояком обгинають з внутрішнього боку 
четвертий та п’ятий, а четвертим — п’ятий і шостий. Під основи першого й другого стояків 
із обрізків прутів підкладають підкладки. Кінцем першого стояка (що загнутий назовні) 
обгинають четвертий, п’ятий, а зсередини шостий, сьомий і виводять його назовні між 
сьомим та восьмим стояками. П’ятий загинають за шостий і сьомий з внутрішнього 
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боку і виводять назовні між сьомим та восьмим. Одержують першу пару. Другу пару 
(кінець прута другого стояка і шостий стояк) загинають подібно до першої: спочатку  

обгинають зовні п’ятий та шостий, потім зсередини сьомий і восьмий й між восьмим та 
дев’ятим виводять назовні. Шостий стояк загинають за сьомий і восьмий з внутрішнього 
боку й між восьмим та дев’ятим виводять назовні — друга пара .Третю пару (кінець прута 
третього стояка і сьомий стояк) виводять назовні між дев’ятим і десятим стояками, а  

четверту — між десятим і одинадцятим. Ці чотири пари заплітають так: з першої лівої пари 
беруть один прут (лівий або який кращий), обгинають ним послідовно зовні й зсере-дини по 
два суміжних стояки, а кінець виводять назовні разом з прутом крайнього лівого (дев’ятого) 
стояка. Знову беруть лівий прут другої пари, загинають разом з крайнім зліва  

стояком. Наприклад, кінцем п’ятого стояка обгинають із зовнішнього боку восьмий і 
дев’ятий, а зсередини — десятий та одинадцятий й між одинадцятим і дванадцятим 
виводять його з дев’ятим стояком назовні. Кінцем шостого стояка обгинають із зовнішнього 
боку дев’ятий і десятий стояки, а з внутрішнього — одинадцятий і дванадцятий, між 
дванадцятим та тринадцятим виводять назовні з десятим стояком і т. д.  

до закінчення загинання по колу.  
Другий варіант. 

Практично це перший, але в такому виконанні, щоб кінці прутів для обрізування були 
виведені не на лицевий, а на внутрішній бік, тобто чотири стояки загинають за два зовні. 
Далі формують чотири пари. Перша — кінець прута першого стояка загинають за два  
внутрішнього боку (четвертий, п’ятий), а із зовнішнього — за шостий, сьомий і виводять 
кінець на внутрішній бік між сьомим і восьмим стояками. П’ятий стояк загинають за 
шостий і сьомий стояки зовні і виводять його на внутрішній бік між сьомим та восьмим 
стояками. Друга пара. Кінець другого стояка загинають за два з внутрішнього боку (п’ятий, 
шостий) та за два із зовнішнього (сьомий, восьмий) і між восьмим та дев’ятим стояками 
загинають на внутрішній бік. Шостий стояк загинають за два із зовнішнього боку (сьомий, 
восьмий) і між восьмим та дев’ятим виводять на внутрішній і одер-жують третю пару і т. д.  

Третій варіант. 

Перші чотири стояки загинають за два стояки з внутрішнього боку з виведенням кінців 
назовні. Кінець першого загнутого стояка загинають зліва направо за  

три стояки зовні і за один з внутрішнього боку з виведенням кінця назовні між сьомим та 
восьмим стояками. Крайній зліва незагнутий (п’ятий) стояк загинають за два з внутріш- 
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нього боку і виводять назовні між сьомим та восьмим стояками. Це перша пара. Друга пара: 
кінець другого стояка загинають за три зовні і за один з внутрішнього боку і виводять 
назовні між восьмим та дев’ятим стояками. Крайній зліва незагнугий  

стояк загинають зліва направо за два стояки з внутрішнього боку і виводять назовні разом з 
кінцем другого стояка. Одержують другу пару. Кінець третього стояка загинають за три  

зовні й за одну з внутрішнього боку для формування третього стояка. Кінець четвертого 
стояка загинають зліва направо за три із зовнішнього і за один з внутрішнього боків.Лівий 
незагнутий стояк загинають за два з внутрішнього боку й одержують четверту пару. Далі 
плетіння продовжують так: з крайньої зліва пари беруть лівий чи один із двох кращий 

прут, загинають зліва направо за три стояки зовні і за один з внутрішнього боку і т.д. 
Другий прут, що залишається від пари, в подальшому плетінні участі не бере. Його 
обрізують. При плетінні загинів зверніть увагу, що рахувати потрібно як стоячі прути, так і 
загнуті. Краще рахувати нижче плетіння, там всі стояки на місці.  

Четвертий варіант. 

Четвертий варіант загину в чотири пари прутів — це аналог попереднього (третього) 
варіанта. Зміна схеми плетіння полягає в тому, щоб кінці після закінчення плетіння 
обрізували з внутрішнього боку. Отже, чотири стояки загинають за два із зовнішнього боку 
із виведенням кінців на внутрішній. Кінець першого стояка загинають зліва направо за три 
стояки з внутрішнього боку і за один --_ із зовнішнього. Кінець виводять назовні між 
сьомим та восьмим стояками. Крайній зліва (п’ятий) стояк загинають  

за два із зовнішнього боку і виводять на внутрішній бік між сьомим та восьмим стояками. 
Одержують першу пару, потім другу, третю та четверту і т.д. Описи схем плетіння парами 
наведено вище для всіх варіантів загинів. При бажанні такі варіанти загинів у три чи  

чотири пари прутів доповнюють незначними ускладненнями для поліпшення 
конструктивних (збільшують жорсткість загину) та декоративних (збільшують об’ємність, 
покращують зовнішній вигляд) якостей виробу. В основі ускладнення — зміна пар прутів 
(трьох чи чотирьох) на трійки. Починають плетіння у три чи чотири пари прутів, а 
закінчують у три чи чотири трійки. Ускладнюють після формування чотирьох пар прутів, 
що передбачено основною схемою загину. Далі крайньою зліва парою прутів (не одним 
прутом з цієї пари, а парою прутів) обгинають відповідно із схемою варіанта загину певні 
прути і додають до цієї двійки стоячий зліва прут (стояк) — одержують першу трійку. Так 
формують чотири трійки. Потім з кожної трійкиберуть два прути (не один, як за основною 
схемою загину) і проплітають до суміщення по колу. 

С у м і щ е н н я   кінців плетіння по колу загину із чотирьох пар п р у т і в.. 

Суміщати кінці плетіння загину по колу за першими прутами (стояками), що загнуті, 
починають, коли права пара буде загнуга назовні між останнім стоячим і першим       

умовним загнутим стояками, з якого починали плести загин. Потім три пари виводять 
назовні та крайній стоячий стояк. Далі плетуть так: з лівої пари беруть лівий прут, 
загинають його зовні за два стояки і між першим та другим (загнутими) прутами 
протягують його за допомогою шила на внутрішній бік, обгинають ним другий стояк з 
внутрішнього боку, виводять назовні між другим та третім стояками. Поряд із цим прутом 
загинають останній стоячий стояк з внутрішнього боку за перший та другий і виводять 
назовні між другим і третім стояками. Назовні знову три пари. Далі з лівої пари беруть 
лівий прут, загинають його відповідно до схеми загину та із зовнішнього боку й за 
допомогою шила заправляють спочатку під другий загнутий прут із виведенням кінця на 
внутрішній бік, потім обгинають третій прут із внутрішнього боку і виводять назовні для 
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обрізування. За такою схемою заплітають по одному пруту із середньої та правої пар. Після 
суміщення плетіння загину між кожною парою стояків назовні мають виходити по одному 
пруту для обрізування. Загин із чотирьох пар — один із найуживаніших у практиці. 

                                                     З а г и н   т о н к и й. 
 
.             Описані вище загини верхньої частини виробів — це в основному об’ємні 
конструктивні та декоративні елементи. Інколи потовщена конструкція верхньої частини не 
прийнятна. Наприклад, на верхню частину стінки корзини для білизни має надіватися 
плетена кришка. Об’ємний загин тут не підходить. У такому разі виконують тонкий загин 
верхньої частини стінки виробу. Для його плетіння можуть бути задіяні 5—9 бокових 
стояків, можна більше чи менше залежно від конструкції виробу чи задуму майстра.  
Перший варіант. 

Беруть перший (умовний) стояк, загинають під кутом 90 °С і плетуть зліва направо простим 
плетінням за один стояк. Схема загину проста, але є особливість: прут, що загинають, не 
ущільнюють, а залишають піднятим відносно стоячих справа стояків Висота загину 
першого з правого боку стояка (другого) має дорівнювати кільком товщинам 

прутів. Товщину прутів визначає майстер залежно яка висота загину передбачена. 
Наприклад, потрібна висота загину рівна семи товщинам прутів, тоді перший прут 
загинають за другий на висоту семи товщин, другий — шести товщин і т. д. Стикують  

кінці,згідно із схемою плетіння. 

 

.               
Плетуть перший стояк за схемою два зовні або з внутрішнього боку, а далі простим 
плетінням з виведенням кінців прутів для обрізування зовнішнього чи внутрішнього боку  

Схеми плетіння та загальний вид тонкого загину показано на рисунку. 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Для чого використовують плетіння загинів? 

2.Які різновиди загинів відомі? 

Практичні роботи. 
Вивчення плетіння різних видів загинів на тренажері та в виробі. 
 
                                                                                                                                                   

9.Коса  
Плетіння коси. 

Коса — це ускладнений загин, дуже поширений вид оформлення бокових стінок плетених 
виробів як сувенірно-подарункових (плетені жіночі сумки, різні подарункові вазочки, 
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кошики для квітів та ін.), так і утилітарного призначення (кошики господарчі та ін.). 
Розрізняють коси : кромкові та бокові, симетричні й асиметричні.  

Симетрична коса має однакову кількість прутів у дужках з обох боків, асиметрична — 
навпаки. їх може бути в косі: 2x2,2x3,3x3,3x4. При збільшенні кількості прутів коси  

громіздкі, непрактичні. Коса — це прикраса виробу, важливий декоративний і  

конструктивний елемент. Плетена коса визначає жорсткість бокової стінки корзини, 
підлокітника чи іншого елемента. Плетіння коси за складністю виконання непростий   
процес. Виконати його можна за допомогою тренажера, рисунків, натуральних взірців, 
уваги та любові до цього заняття. Значно прискорять і полегшать освоєння плетіння коси  
прості тренажери, в яких на місцях кілочків, що імітують бічні стояки, вставляють прутки 
завдовжки 25—30 і завтовшки 2—3 мм. Бажано, щоб тренажер був круглий, що теж  
спростить і забезпечить відпрацювання стикування загину на останньому етапі. 
Користуйтеся ілюстративним матеріалом, порівнюйте результати, одержані на тренажері, з 
малюнками та ін.  
При роботі з тренажером користуйтеся необкорованими прутами. Вони не так швидко 
втрачають вологу, гнучкіші й довговічніші для цієї справи. Розглянемо декілька способів 
плетіння таких загинів.  
Перший варіант. 

Коса кромкова із трьох пар прутів . 

Для кращого сприйняття подано послідовність пронумерованих технологічних процесів:  

1. Беруть умовно перші три стояки.  
2. Під перший кладуть підкладку й загинають його вправо і назовні.  
3. Кладуть підкладку на перший прут зверху і під другий стояк. Загинають його теж вправо 

й назовні.  
4. Прут першого стояка загинають зовні через другий за третій стояк і виводять його на 
внутрішній бік між третім та четвертим стояками.  

5. Третій стояк загинають через прут першого назовні. Фіксують положення прута першого 
стояка 

6. Кінець другого стояка загинають зліва направо зовні через прут третього стояка за 
четвертий і між четвертим та 
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Коса кромкова із трьох пар прутів:  

(/ варіант) І — вихідна позиція: а — початок плетіння; б, в, г — продовження;  
II — перший різновид: д, ж — продовження плетіння  
 
п’ятим стояками виводять на внутрішній бік. Так формують косу. Залежно від товщини 
стояків та відстані між ними закріплюють певну ширину коси, в основному, розміром  

бокових дужок і дотримуються цих параметрів до кінця. 

7. Четвертий стояк загинають через прут другого стояка назовні між четвертим та п’ятим 
стояками.  

8. Кінець першого прута загинають назовні рядом з четвертим прутом і одержують першу 
пару . 

9. Кінець третього прута загинають зліва направо через першу пару і виводять на 
внутрішній бік між п’ятим та шостим стояками.  

10. П’ятий стояк загинають через третій назовні.  
11. Поряд з ним кладуть кінець другого пруга. Одержують другу пару  
12. Першу пару загинають зовні через другу пару на внутрішній бік між шостим та сьомим 

стояками.  
13. Шостий стояк загинають через першу пару назовні.  
14. Поряд з прутом шостого стояка кладуть кінець третього стояка і одержують третю пару . 

Таким чином формують вихідну позицію за схемою: одна пара на внутрішньому боці і дві 
пари на зовнішньому перед сьомим стояком. Вихідна тому, що від неї в подальшому  

можливі різновиди плетіння. 
Перший різновид. 
Коса кромкова симетрична із двох прутів з кожного боку з виведенням їх для обрізування 
на внутрішній бік.  
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1. Після вихідної позиції беруть ліву пару зовні, загинають зліва направо через праву пару і 
заводять між сьомим та восьмим стояками на внутрішній бік.                                           

2. Сьомий стояк загинають назовні через тільки що покладену ліву зовнішню пару.  

3. З лівої внутрішньої пари беруть правий (або який кращий) прут і кладуть його поряд з 
сьомим прутом (рис. 4д).  

4. Праву зовнішню пару загинають через ліву зовнішню і виводять на внутрішній бік між 
восьмим та дев’ятим стояками.  

5. Восьмий прут загинають назовні через тільки що загнуту пару на внутрішній бік між 
восьмим та дев’ятим стояками.  

6. Поряд з восьмим прутом кладуть правий прут лівої внутрішньої пари і т. д., далі 
повторюються аналогічні технологічні процеси. Для з’єднання кінці коси з початком 
плетіння необхідно проплести у стик до першого (загнутого) стояка. Найбільш вірогідно 
має бути так: з внутрішнього боку між кожною парою стояків виводять прут для 
обрізування та одну пару, а із зовнішнього — дві пари. Для з’єднання ліву зовнішню пару 
загинають через праву на внутрішній бік на місце першої підкладки між першим та другим 
стояками .Праву зовнішню пару загинають зліва направо через перший прут під другий на 
місце другої підкладки між другим та третім стояками. Таким чином, на зовнішньому боці 
всі пари загнуті на внутрішній бік, де створилися три пари прутів підряд. Далі з лівої 
внутрішньої пари беруть правий прут і рядом з першим прутом протягують спочатку 
назовні, а далі між третім та четвертим прутами виводять на внутрішній бік. Із внутрішньої 
середньої пари беруть правий прут і загинають поряд з другим прутом спочатку на 
зовнішній, а потім на внутрішній бік між четвертим та п’ятим прутами. Далі за формою 
третього прута його загинають на внутрішній бік між  

п’ятим та шостим стояками. На цьому стикування закінчено. Всі прути, що для обрізування, 
виведені на внутрішній бік. Провіряють, щоб чітко були виконані бокові дужки: кожна з 
двох прутів по обидва боки. Виведені прути на внутрішній бік обрізують, рихтують та 
зачищають косу. На цьому закінчують плетіння кромкової коси із симетричним 
розміщенням бокових дужок по два прути та внутрішнім розташуванням прутів для 
обрізування. 

Другий різновид. 

Коса кромкова несиметрична, із зовнішнього боку в дужках по два прути, з внутрішнього 
— по три. Обрізування прутів зовні:  

1. Після вихідної позиції (дві пари зовні і одна з внутрішньої частини перед сьомим 
стояком) перший етап аналогічний першому різновиду: ліву зовнішню пару загинають  

зліва направо через праву пару і на внутрішній бік між сьомим та восьмим стояками.  

2. Сьомий стояк загинають назовні.  

3. Ліву внутрішню пару загинають назовні порядом із сьомим стояком. Одержують першу 
трійку.  

4. Ліву зовнішню пару загинають на внутрішній бік через першу трійку між восьмим та 
дев’ятим стояками.  

5. Восьмий стояк загинають назовні.  
6. Ліву внутрішню пару загинають із восьмим стояком на зовнішній бік.  
7. З лівої зовнішньої трійки беруть два прути і загинають їх на внутрішній бік між дев’ятим 

та десятим стояками. Третій прут для обрізування.  
8. Дев’ятий стояк загинають назовні.  
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9. Ліву внутрішню пару загинають поряд з дев’ятим стояком. Одержують другу трійку й 
мають: зовні — дві трійки, з внутрішнього боку — одна пара перед дев’ятим стояком.  

Далі процес плетіння повторюється.  

10. З лівої зовнішньої трійки беруть два прути (третій для обрізування) і загинають на 
внутрішній бік між десятим та одинадцятим стояками.                                                 

11. Десятий стояк загинають назовні. 12. Поряд з десятим стояком загинають ліву 
внутрішню пару і одержують знову дві трійки зовні та одну двійку з внутрішнього боку. За 
цією схемою плетуть косу до стикування. З’єднування кінців плетіння коси вимагає певних 
навичок та уваги. Це завершальна, відповідальна стадія виготовлення виробу, і від її 
виконання залежить оцінка всієї роботи. Наведений нижче опис стикування кінців коси 
передбачає ситуацію, коли плетіння перед першим стояком закінчується двома трійками 
зовні й однією парою на внутрішньому боці. При іншому стані елементів плетіння можлива 
деяка корекція виконавцем прийомів щодо відповідності даній схемі плетіння.  

Варіант стикування елементів плетіння:  

1. Ліву зовнішню трійку загинають через праву зовнішню трійку під перший стояк на місце 
першої підкладки між першим та другим стояками.  

2. Ліву внутрішню пару загинають за схемою плетіння першого стояка на зовнішній бік.  

3. Ліву зовнішню загинають через праву зовнішню трійку під другий стояк на місце другої 
підкладки між другим та третім стояками.  

4. Ліву внутрішню пару загинають за схемою другого стояка назовні. Одержують: дві пари 
зовні, одну з внутрішнього боку.  

5. З лівої зовнішньої пари один прут загинають і протягують за схемою першого стояка 
спочатку на внутрішній бік, а потім рядом з першим стояком — під третій стояк на  

внутрішній бік і далі разом з третім та четвертим виводять назовні між четвертим та п’ятим 
стояками. Кінець цього прута — для обрізування. Другий прут цієї пари залишають  

для обрізування.  
6. Внутрішню пару загинають назовні рядом з третім пру-том, далі рядом з цим прутом 

заводять на внутрішній бік між п’ятим та шостим стояками, потім обгинають шостий 
стояк з внутрішнього боку і виводять назовні. Кінець другого прута цієї пари — для 
обрізування.  

7. З останньої (лівої зовнішньої) пари один прут загинають з продовженням другого прута і 
за цією схемою виводять назовні поряд з п’ятим стояком. Необхідно, щоб між кожною 
парою стояків був виведений прут для обрізування, а кількість прутів у дужках (зовні — 
два, з внутрішньої частини — три) скрізь відповідала схемі пле-тіння цього варіанта.  

Третій різновид. 

Коса кромкова симетрична із трьох прутів у кожній дужці (лівій і правій) із виведенням 
прутів для обрізування на внутрішній бік. З урахуванням того, що цей варіант є заключним 
при плетінні коси з трьох пар прутів без підкладки (підставки) допоміжних стояків, то 
подається розгляд його не з вихідного варіанта, а в повному обсязі:  

1. Під перший стояк кладуть підкладку і загинають назовні.  
2. Другий стояк загинають теж назовні через підкладку, яку кладуть поверх першого стояка.  
3. Перший прут загинають через (поверх) другого прута на внутрішній бік між третім та 
четвертим прутами.  

4. Третій стояк загинають назовні через перший прут.  
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5. Другий прут загинають через третій і виводять на внутрішній бік між четвертим та п’ятим 
стояками.  

6. Четвертий загинають назовні через кінець другого прута.  

7. Кінець першого прута загинають назовні рядом з четвертим стояком. Одержують першу 
пару.  

8. Кінець третього прута загинають через першу пару і виводять на внутрішній бік між 
п’ятим та шостим стояками.                                                                                               

9. П’ятий стояк загинають через кінець третього прута назовні.  

10. Поряд з п’ятим стояком кладуть кінець другого прута (лівого внутрішнього) і виводять 
назовні. Одержують другу пару.  

11. Ліву зовнішню пару загинають через праву зовнішню на внутрішній бік між шостим та 
сьомим стояками.  

12. Шостий стояк загинають назовні через тільки що загнуту ліву зовнішню пару.  

13. Поряд з шостим стояком загинають кінець третього стояка. Одержують третю пару 
перед сьомим стояком.  

14. Далі ліву зовнішню пару загинають на внутрішній бік через праву зовнішню пару між 
сьомим та восьмим стояками.  

15. Сьомий стояк загинають через ліву зовнішню пару назовні.  

16. Ліву внутрішню пару загинають рядом з сьомим пру-гом. Одержують першу трійку 
перед восьмим стояком.  

17. Ліву зовнішню пару загинають на внутрішній бік через першу трійку між восьмим та 
дев’ятим стояками.  

18. Восьмий стояк загинають назовні через ліву зовнішню пару.  
19. Поряд з восьмим стояком кладуть ліву внутрішню пару і виводять її назовні. Одержують 

другу трійку.  
20. Ліву зовнішню трійку загинають на внутрішній бік між дев’ятим та десятим стояками.  
21. Дев’ятий стояк загинають назовні.  
22. Ліву внутрішню пару загинають рядом з дев’ятим стоя-ком назовні. Одержують третю 
трійку. 

23. Ліву зовнішню трійку загинають на внутрішній бік через праву зовнішню трійку між 
десятим та одинадцятим стояками.  

24. Десятий стояк загинають назовні.  

25. До десятого прута з лівої внутрішньої пари загинають два прути (правий та середній) і 
виводять їх назовні між десятим та одинадцятим стояками. Слід зауважити, що лівий прут з 
цієї пари залишається для обрізування. Далі повто-рюють аналогічні технологічні процеси, 
наприклад:  

26. Ліву зовнішню трійку загинають через праву зовнішню трійку і між одинадцятим та 
дванадцятим стояками виводять на внутрішній бік.  

27. Одинадцятий стояк загинають назовні.  

28. Поряд з одинадцятим стояком загинають два прути лівої внутрішньої пари, а третій прут 
з цієї пари залишається для обрізування і т. д.  

За цією схемою плетіння продовжують впритул до першого загнутого стояка.  
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Таким чином, перед початком стикування (перед першим загнутим стояком) мають: дві 
трійки із зовнішнього боку і одна трійка — із внутрішнього . 

Наведено один із варіантів з’єднання початку і кінця плетіння (стикування).  

1. Ліву зовнішню трійку загинають на внутрішній бік через праву зовнішню трійку під 
перший стояк (на місце першої підкладки) між першим та другим стояками . 

2. З лівої внутрішньої трійки беруть два прути і загинають назовні за схемою першого 
стояка. Третій прут залишають для обрізування.  

3. Ліву зовнішню трійку загинають на внутрішній бік через праву зовнішню трійку (яка 
включає і перший пруг) між другим та третім стояками на місце другої підкладки.   

4. З лівої внутрішньої трійки два прути загинають на зовнішній бік (третій для обрізування) 
за схемою другого прута.  

5. Зовнішню ліву пару загинають за схемою першого стояка під третій і виводять на 
внутрішній бік між третім та четвертим стояками.  

6. З лівої внутрішньої трійки беруть один стояк і загинають за схемою четвертого стояка.  

7. Останню зовнішню пару загинають за схемою третього стояка з виведенням кінців на 
внутрішній бік між п’ятим та шостим стояками. Залишилися ще дві внутрішні пари.  

8. З лівої внутрішньої пари беруть один прут (другий для обрізування) й 
заплітають(протягують) його за потреба в третьому пруті дужок коси. 

                                                                                                             
Стикування коси із трьох пар прутів:  
а — початок; б — продовження  
 
9. З останньої внутрішньої пари беруть один прут (другий для обрізування) і загинають за 
схемою шостого стояка. Таким чином, стикування закінчено. На внутрішній бік виведено 
кінці за кількістю бокових стояків. 
  
Другий варіант. 
 Коса кромкова із трьох пар прутів з підставкою трьох допоміжних прутів Принципова 
відмінність цього варіанта полягає в тому, що на початку плетіння формують три пари за 
рахунок підставки трьох допоміжних прутів. У результаті скорочено кілька підготовчих 
етапів.  
Послідовність плетіння другого варіанта така:  
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І. До трьох перших стояків підставляють по одному допоміжному пруту й створюють таким 
чином три пари стояків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

                                          
Коса кромкова із трьох пар прутів (II варіант): а — початок; 6, в, г — продовження  
2. Під першу пару кладуть підкладку і загинають її зліва направо назовні.  
3. Другу підкладку кладуть зверху першої пари і під другу пару, загинають їх теж назовні.  
4. Першу зовнішню пару зліва направо загинають через =другу пару за третю пару і 
виводять на внутрішній бік між третьою парою і четвертим стояком . 

5. Третю пару загинають через першу пару назовні. Одержують наступне: дві пари зовні й 
одну пару на внутрішній бік.  

6. Ліву зовнішню пару (другу загинають через третю пару і виводять на внутрішній бік між 
четвертим і п’ятим стояками.  

7. Четвертий стояк загинають назовні через тільки що загнуту пару (кінці другої пари).  

8. Ліву внутрішню пару загинають назовні поряд з четвертим стояком. Одержують першу 
трійку (рис. 496). 9. Ліву зовнішню пару загинають через праву трійку на внутрішній бік 
між п’ятим та шостим стояками.  

10. П’ятий стояк загинають назовні через тільки що загнуту пару.  

11. Ліву внутрішню пару загинають назовні разом з п’ятим стояком. Одержують: дві 
трійки зовні і двійку з внутрішнього боку перед шостим стояком /За такої позиції мож- 

ливе плетіння трьох різновидів коси.  
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11.1. Перший різновид. З лівої зовнішньої трійки беруть два прути (правий і середній, 
лівий під обрізку) і загинають їх через праву зовнішню трійку на внутрішній бік між 
шостим та сьомим стояками.  
11.2. Шостий стояк загинають назовні.  

11.3. Ліву внутрішню пару загинають назовні рядом з шостим стояком. Одержують дві 
трійки зовні і пару з внутрішнього боку — аналогічно одинадцятій позиції, тобто  

повторюють. За такою схемою виплітають косу несиметричну (із зовнішнього боку дужки 
формують по два прути, із внутрішнього — по три) з обрізуванням прутів із зовнішнього  

боку / 
Другий різновид цього варіанта: Вихідна позиція (11): дві трійки зовні й одна з 
внутрішнього боку.  

11.1. Ліву зовнішню трійку загинають на внутрішній бік через праву зовнішню 
трійку між шостим та сьомим стояками.  

11.2. Шостий прут загинають назовні.  
11.3. Внутрішньо ліву пару загинають назовні поряд з шостим стояком.  

11.4. Ліву зовнішню загинають через праву зовнішню між сьомим та восьмим 
стояками.  
11.5. Сьомий стояк загинають назовні.                                                                   

11.6. З лівої внутрішньої трійки беруть два прути (третій для обрізування). 
Одержують:одну трійку з внутрішнього боку на дві трійки назовні і т. д. Далі уже 
підуть повторення. Заплітають до з’єднання (стикування кінців аналогічно ( 
стикуванню коси симетричної (з трьома прутами в дужках з обох боків і обрізуванням 
прутів із 

внутрішнього боку).  
Третій варіант. Коса кромкова із трьох пар прутів з підкладанням допоміжних . 
І Під перший стояк кладуть підкладку і загинають його назовні.  
2.Під перший і разом під другий стояк кладуть другу підкладку й через неї загинають 
другий стояк назовні.  

3. Поряд з першим та другим прутами кладуть допоміжні  
пруги. Одержують перші дві пари . 

4. Першу пару загинають через другу: виводять на внутрішній бік між третім та четвертим 
стояками.  

5. Третій стояк загинають назовні через першу пару. До нього підкладають третю підкладку 
. 

6. Ліву зовнішню загинають через праву зовнішню пару на внутрішній бік між четвертим та 
п’ятим стояками.  

7. Четвертий стояк загинають назовні.  
8. Ліву внутрішню пару загинають назовні поряд з четвер-тим стояком. Одержують першу 

трійку . 
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Рис. 50. Коса кромкова із трьох пар прутів (III варіант):  

І — вихідна позиція: а — початок плетіння; б, в — продовження,  
II — перший різновид: г — продовження  

 
9. Зовнішню ліву пару загинають через першу трійку назовні між п’ятим та шостим 

стояками.  
10. П’ятий стояк загинають назовні.  
11. Рядом з п’ятим стояком загинають назовні ліву внутрішню пару. Таким чином, 

одержують: дві трійки назовні і одну пару на внутрішньому боці перед шостим стояком. 
На цій основі розглянемо два різновиди цього варіанта.  
Перший різновид: коса кромкова несиметрична (внутрішні дужки по три прути, зовнішні 
— по два), обрізування прутів із зовнішнього боку.  

11.1. Плетіння продовжують з вихідної позиції (11). З лівої зовнішньої трійки два прути 
загинають через праву зовнішню трійку і між шостим та сьомим стояками виводять 
назовні. Третій прут цієї трійки обрізують.  

11.2. Шостий стояк загинають назовні.  
11.3. Ліву внутрішню пару загинають рядом з шостим стояком назовні.                         
11.4. З лівої зовнішньої трійки два прути (середній та правий) загинають назовні через 

праву зовнішню трійку сьомим та восьмим стояками. Третій прут для обрізування.  
11.5. Сьомий стояк загинають назовні.  
11.6. Поряд з ним назовні виводять ліву внутрішню пару і так далі до першого стояка (до 

стикування). Одержують кромкову несиметричну косу (зовні в дужках по два прути, з  
внутрішнього боку — по три),  

Другий різновид. Коса кромкова симетрична (3 х 3) по три прути в дужках з обох боків. 
Обрізування з внутрішнього боку. Знову продовжують плетіння з вихідної позиції  

(11 позиція).  

11.1. Ліву зовнішню трійку загинають через праву трійку назовні між шостим та сьомим 
стояками. Третій прут для обрізування.  

11.2. Шостий стояк загинають назовні.  
11.3. Ліву внутрішню пару загинають назовні поряд з шостим стояком.  
11.4. Ліву зовнішню загинають через праву трійку назовні між сьомим та восьмим 

стояками.  
11.5. Сьомий стояк загинають назовні.  
11.6. З лівої внутрішньої трійки два прути загинають назовні поряд з сьомим прутом. Далі 

схема плетіння аналогічна попередній. Продовжують плетіння до стикування. Вико- 
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пують його аналогічно з описаним.  

Четвертий варіант. Коса кромкова із трьох пар прутів з підкладанням допоміжних шести 
прутів (трьох пар).  

Схема плетіння подібна до третього варіанта з підкладанням трьох прутів. У четвертому 
варіанті підкладають по два прути.  

І. Під перший стояк підкладають підкладку, загинаючи його зліва направо назовні. Поряд з 
ним кладуть два допоміжних прути.  

2. Другу підкладку кладуть на першу трійку і під другий стояк, який загинають назовні. 
Поряд з ним кладуть два допоміжних прути.  

3. Першу трійку (ліву із зовнішнього боку) загинають через другу трійку за третій стояк з 
виведенням кінців на внутрішній бік між третім та четвертим стояками.  

4. Третій стояк загинають назовні через першу трійку. До нього кладуть два допоміжних 
прути з виведенням кінців назовні. Одержують: дві трійки зовні, одну на внутрішньому  
боці перед четвертим стояком.  

5. Ліву зовнішню трійку загинають на внутрішній бік через праву зовнішню трійку.  
6. Четвертий стояк загинають назовні через кінець другої трійки.  
7. Поряд з четвертим стояком загинають назовні ліву внутрішню трійку. Одержують першу 

четвірку.  
8. Ліву зовнішню трійку загинають через праву четвірку і виводять назовні між п’ятим та 

четвертим стояками.  
9. П’ятий стояк загинають через трійку назовні.  
10. Ліву внутрішню трійку загинають поряд з п’ятим стояком назовні. Одержують другу 

четвірку.  
11. Ліву зовнішню четвірку загинають через праву зовнішню і між шостим та сьомим 

стояками виводять на внутрішній бік.  
12. Шостий стояк через четвірку загинають назовні.  
13. Разом з шостим стояком загинають назовні ліву внутрішню трійку. Одержують 

третю четвірку. Таким чином, сформовані дві четвірки зовні і одна — із внутрішнього 
боку перед сьомим стояком. За цією схемою в подальшому виплітають два різновиди 
четвертого варіанта плетіння.  
Перший різновид.                                                                                                                     

13.1. Ліву зовнішню четвірку загинають через праву зовнішню і виводять на внутрішній 
бік між сьомим та восьмим стояками.  

13.2. Сьомий стояк загинають назовні.  
13.3. З лівої внутрішньої четвірки беруть три прути і загинають поряд з сьомим стояком 

назовні. Четвертий прут цієї четвірки залишають для обрізування і т. д. Стикування 
виконують за схемою другого варіанта кромкової коси з урахуванням деяких ускладнень 
від збільшення прутів у дужках коси до чотирьох. Можливі й довільні рішення 
стикування. Головне — збереження зовнішнього вигляду коси. Формула коси першого 
різновиду четвертого варіанта: кромкова симетрична (4 х 4) з внутрішнім обрізуванням 
прутів.  

Другий різновид. Вихідна позиція — дві четвірки зовні, одна з внутрішнього боку перед 
шостим стояком.  

13.1. З лівої зовнішньої четвірки беруть три прути (четвертий для обрізування) і загинають 
через праву зовнішню четвірку на внутрішній бік між шостим та сьомим стояками. 

13.2. Шостий стояк загинають назовні. Поряд з ним загинають назовні ліву внутрішню 
трійку.  
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13.3. З лівої зовнішньої четвірки три прути загинають через праву зовнішню четвірку на 
внутрішній бік між сьомим та восьмим стояками (четвертий прут для обрізування).  

13.4. Сьомий стояк загинають назовні. Поряд з ним загинають назовні ліву внутрішню 
трійку.  

13.5. З лівої зовнішньої беруть три прути (четвертий для обрізування) і загинають через 
четвірку на внутрішній бік між восьмим та дев’ятим стояками і т. д. Одержують формулу  
коси: кромкову несиметричну (4 х 3) з виведенням кінців для обрізування назовні.  
Четвертий варіант вимагає дещо більшої відстані між стояками (понад 20 мм), а тим 

більше, якщо товщина стояків понад 3 мм.  
Стикування аналогічне з попереднім різновидом з поправкою на зміну в схемі плетіння 
(обрізування назовні). 

Коса кромкова із чотирьох пар прутів . 

1. До перших чотирьох стояків підставляють чотири допоміжних й одержують чотири пари. 
Допоміжні стояки можна підкладати під час їх першого загинання.  

2. Під першу пару підкладають підкладку й загинають її назовні.  
3. Під другу пару підкладають підкладку так, щоб один її кінець лежав на першій парі та 

загинають другу пару теж назовні.  
4. Наступну підкладку кладуть через першу та другу пари під третю і загинають її назовні  
5. Першу пару загинають через другу та третю і виводять на внутрішній бік між четвертою 

парою й п’ятим стояком.  
6. Четверту пару загинають назовні через першу пару.  
7. Другу пару загинають через третю та четверту і виводять на внутрішній бік між п’ятим та 

шостим стояками.  
8. П’ятий стояк загинають назовні через другу пару.  
9. Поряд з п’ятим стояком загинають з внутрішнього боку назовні кінці першої пари. 

Одержують першу трійку . 
10. Третю пару (ліву зовнішню) загинають через середню зовнішню пару та праву 

зовнішню трійку й виводять на внутрішній бік між шостим та сьомим стояками.  
11. Шостий стояк загинають назовні через кінці третьої пари.  
12. Поряд із шостим стояком загинають назовні кінці другої (лівої внутрішньої) пари. 

Одержують другу трійку.  
13. Ліву зовнішню пару загинають через середню та праву трійки і виводять на 

внутрішній бік між сьомим та восьмим стояками. 
 
                                                                                                                                                 

 Коса кромкова із чотирьох пар прутів: а — 
початок плетіння; б, в, г — продовження  
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14. Сьомий стояк загинають назовні.  
15. Поряд з сьомим стояком загинають назовні ліву внутрішню пару. Одержують третю 
трійку . 

Далі плетуть так: З лівої зовнішньої трійки беруть два прути (лівий та середній), а третій 
(правий) залишають для обрізування. Далі загинають цю пару через середню та праву 
трійки і виводять на внутрішній бік між восьмим та дев’ятим стояками. Восьмий стояк після 
цього загинають назовні поряд з восьмим прутом. Одержують чергову трійку. 
Повертаються знову до лівої зовнішньої трійки, з якої два прути загинають на внутрішній 
бік через середню й праву трійки і т. д. З’єднують (стикують кінці коси) згідно з схемою 
плетіння. Таким чином, одержують кромкову несиметричну косу (по два прути в зовнішніх 
дужках та по три у внутрішніх). Обрізування прутів із зовнішнього боку. Можливі й інші 
варіанти плетіння цієї коси. 

Коса бокова  
Якщо для плетіння коси кромкової використовують, як правило, кінці бокових стояків, 
тобто вертикальні елементи основи, то для коси бокової ці вертикальні стояки треба  

повернути у горизонтальну площину. Плетіння коси бокової відрізняється від кромкової 
виконанням на початку плетіння простого загину всіх стояків за два із внутрішнього боку з 
виведенням кінців назовні — це те переведення вертикальних елементів у горизонтальні.  

Але не всі різновиди коси кромкової можуть трансформуватися у бокову тільки з 
додатковим плетінням загину для розвертання коси з боку.  
Наприклад, різновиди коси кромкової з виведенням для обрізування прутів на внутрішній 
бік не практичні для коси бокової.  

Нижче наводяться описи впроваджених у широку практику способів плетіння коси бокової.  

Коса бокова із трьох пар прутів . 

1. До трьох будь-яких стояків підставляють допоміжні прути, одержують три пари 
прутів. 
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Коса бокова із трьох пар прутів: а — початок плетіння; б, в — продовження 
2. Всі стояки (в тому числі й три парні) загинають простим загином за один стояк з 

внутрішнього боку. Кінці виводять назовні . 
3. Кінці першої та другої пар почергово загинають вправо і вниз з підкладанням відрізків 

прутів завдовжки 50—70 мм.  
4. Першу пару загинають вправо через другу пару і між третьою парою та четвертим 

стояком виводять вверх.  
5. Третю пару загинають через першу вправо і вниз. Одержують дві пари, виведені вниз і 

одну пару вверх . 
6. Другу пару загинають через третю і між четвертим та п’ятим стояками виводять вверх.  
7. Четвертий стояк разом з першою парою загинають через другу пару вправо і вниз. 

Одержують першу трійку.  
8. Третю пару загинають через першу трійку і виводять вверх між п’ятим та шостим 

стояками.  
9. П’ятий стояк разом з другою парою загинають вправо і вниз. Одержують другу трійку.  

Таким чином, одержують дві трійки, виведені вниз і одну пару вверх перед шостим 
стояком  

10. З нижньої трійки беруть два прути (лівий та середній) і загинають через другу трійку 
вверх між шостим та сьомим стояками.  

11. Шостий стояк загинають вниз.  
12. Кінці третьої пари загинають поряд із шостим стояком. Продовжують плетіння у два 

прийоми:  
1. Два прути з крайньої внизу трійки загинають вверх через другу трійку і виводять їх 

вверх між двома стоячими крайніми зліва стояками.  
2. Крайній зліва стояк разом з виведеною вверх парою загинають вправо і вниз. Знову 

одержують аналогічну позицію: одну пару загнуту вверх та дві трійки вниз і т. д.  
Формула цієї коси: несиметрична (верхні дужки із трьох прутів, нижні з двох). Обрізування 
прутів знизу.  

Коса бокова із чотирьох пар прутів.  

1. До чотирьох суміжних стояків підставляють або підкладають допоміжні прути і 
одержують чотири пари стояків.  

2. Всі стояки, в тому числі й парні, загинають простим загином за один стояк з 
внутрішнього боку з виведенням кінців вниз.  

3. Першу пару через підкладку загинають вправо через дві пари (другу та третю) і 
виводять вверх між четвертою парою й п’ятим стояком.  

4. Четверту пару загинають вниз через першу пару.  
5. Другу пару загинають через третю та четверту пари і виводять вверх між п’ятим та 

шостим стояками.  
6. П’ятий стояк загинають вниз через другу пару.                                                              
7. Поряд з п’ятим стояком загинають з внутрішнього боку вниз кінці першої пари. 

Одержують першу трійку.  
Далі плетіння виконують аналогічно з подібними позиціями коси кромкової в чотири 
пари прутів.  

Коса бокова із п’яти пар прутів  
1. До перших п’яти стояків підставляють чи підкладають п’ять допоміжних прутів 

Одержують п’ять пар прутів,які 
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Коса бокова із п’яти пар прутів: а — початок плетіння; 6, в — 
продовження 
почергово з усіма іншими загинають простим загином за два стояки з внутрішнього боку з 
виведенням кінців назовні.  

2. Через підкладку загинають вправо і вниз першу пару.  
3. Другу підкладку кладуть через першу пару під другу і загинають вниз.  
4. Аналогічно кладуть третю підкладку на другу пару під третю . 
5. Першу пару загинають вправо через другу та третю пари вверх між четвертою й п’ятою 

парами.  
6. Четверту пару загинають вниз через першу.  
7. Другу пару загинають вправо через третю та четверту пари і виводять вверх між п’ятою 

парою й шостим стояком.  
8. П’яту пару через другу загинають вправо і вниз. Одержують три пари кінцями вниз та дві 

пари кінцями вверх.  
9. Третю пару (ліву нижню) загинають вправо через четверту та п’яту пари й виводять 

вверх між шостим і сьомим стояками.  
10. Шостий стояк загинають через третю пару вправо і вниз.  
11. Ліву верхню пару загинають вниз поряд з шостим стояком. Одержують першу 

трійку.  
12. Четверту пару (ліву нижню) загинають через п’яту пару і першу трійку вверх між 

сьомим та восьмим стояками.  
13. Ліву верхню пару загинають вниз разом з прутом сьомого стояка. Одержують другу 

трійку.                                                                                                                       
14. П’яту (ліву нижню) пару загинають вправо через дві трійки і виводять вверх між 

восьмим та дев’ятим стояками.  
15. Третю пару загинають вниз через п’яту пару разом з восьмим стояком. Одержують 

три трійки з виведенням кінців вниз та дві пари з виведенням кінців вверх .Далі 
продовжують плетіння так. З лівої зовнішньої трійки беруть два прути (третій залишають 
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для обрізування) й загинають через дві зовнішні трійки вверх між дев’ятим та десятим 
стояками і т. д.  
Стикування виконують за схемою плетіння цієї коси. Таким чином, одержують косу 
бокову несиметричну (зовнішні дужки по два прути, внутрішні — по три) з обрізуванням 
прутів внизу із зовнішнього боку. 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Для чого використовують плетіння коси? 

2.Які різновиди коси відомі? 

Практичні роботи. 
Вивчення плетіння різновидів коси на тренажері чи в виробі. 

 

10.Ажурне плетіння 
Ажурне плетіння можна виконати тільки з стояків(різні варіанти їхнього переплетення),а 
також з використанням прутів плетіння(закріплення стояків на початку плетіння, 

скріплення ажурного плетіння вірьовкою тощо).Застосовують у різноманітних 

виробах,надаючи їм легкості.Краще розкриває багатогранність архітектури плетеного 
виробу і властивості чудового природного матеріалу—прута.Виконують,як правило в 
поєднанні з іншими видами плетіння.Форми такого плетіння можуть бути  

найрізноманітнішими,залежно від творчої фантазіїї художника,і майстерності виконання. 

 

                           
 
Кріплення прутів ажуру: а — нірьоночкою; Ажур у кромках і бордюрах. 
в, в. г — накладанням поперечного прута 
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Види ажурного плетіння 
 

Ажурне плетіння х р е с т и к и виконують так:з обох 
сторін стояка підкладають по прутку,і перехрещують 

їх,закріплюючи 
вірьовкою (1). 

Ажурне плетіння р 
е ш і т к а 
виконують так:з 
однієї сторони 
стояка підкладають 
по прутку згинають 
до сусіднього і 

закріплюють 
вірьовкою(2). 

 
 

                                                 
 
Ажур п і в к і л ь ц я виконують так:частини прутів 
підкладають з однієї сторони достояка і закріплюють 
вірьовкою(3). 
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       Ажур п а в у ч о к плетемо так:верхівки прута 
довжиною до 30 см,закріплюємо в потрібному місці,і обплітаємо ними потрібну частину 
плетіння.Чергуючи заплетені і незаплетені місця дістаємо візерунок.(4) 
 

  Ажурне плетіння к у т и  виконуємо з стояків виробу,або з 
підкладених прутів.Щоб зігнути прут під кутом,його надрізують. 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Для чого використовують ажурне плетіння? 

2.Які особливості використання ажурного плетіння? 

Практичні роботи. 
Виготовлення різновидів ажурного плетіння. 

 

11.Плетіння полотна з лозових стрічок і прутів. 
Полотна досить часто застосовують у меблях та інших виробах.Частіше полотна з 
стрічок,рідше з прутів.Полотна економічніші і еластичніші,краще компонуються з м’ягкими 
настилами.Виготовляють і комбіновані полотна:з лози та інших матеріалів.Розрізняють два 
обов’язкових елементи:поздовжні—основа,поперечні—уток.Якшо полотно з прута,то прут 
основи повинен мати товщину 10-12 мм,а прут утоку—5-7 мм.Плетіння виконують при 
допомозі шаблонів,або з використанням закріплення країв стрічок чи прутів(тимчасового) 
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Способи плетіння  

                                                  Плетіння вірьовкою 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                       
 
 
                                             Просте плетіння. . 
 

                         
Плетіння ялинкою. 

 

                   
Коси. 
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Жгути з 4 та 8 стрічок. 
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а)простий рисунок.                                                  б)паркет. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

                                                        
Паркет парними стрічками.                           Фрагмент ромбоподібного паркетного плетіння. 

 



 65 

 
 

Ажурне плетіння. 

 
 
 
 

Спосіб кріплення полотна до рами при виготовленні меблів. 
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Спосіб переплітання стрічки(кріплення стрічки). 

 

Запитання для самоперевірки. 
1.Які особливості плетіння з стрічок? 

2.Види плетіння з стрічок? 

Практичні роботи. 
Вивчення способів плетіння з стрічок. 
 

12.Спіральне(вите)плетіння 
Наймайстерніший вид плетіння.Майстер,який виконує даний вид плетіння повинен мати 
великий досвід роботи,і найголовніше  володіти чуттям матеріалу.Забутий вид 
плетіння.Дуже мало виробів,а ще менше майстрів,що володіють даним видом,хоча вироби 
виготовлені цим способом мають аристократичний вигляд.Суть цього виду плетіння 
полягає в тому,що прути в виробі перевиваються почергово,як вірьовка.Авитримує таке 
перевивання не кожний прут і не в кожного майстра.А наростити новий прут важко,майже 
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неможливо.Замінити також неможливо.При плетінні потрібна велике терпіння.Нижче 
подаються вироби,виготовлені даним видом плетіння. 

Послідовність плетіння:                                                                                                    

1.З’вязуємо 5 лозин в пучок. 

                                                               
2.Чотири з них розміщуємо в вигляді хреста,напрямленого на північ,південь,захід,схід,а 
п’ятий напрямимо на південний схід. 

                                                                
3.П’ята лозина відходить назад і проходить знизу і ззаду лозини,яка напрямлена на південь,і 
розміщується(зверху) на схід,не обходячи східну лозину. 

                                                                
4.Залишаємо задіяну лозину напрямленою на схід і починаємо працювати з тією,котра 
спочатку була напрямлена на схід.Відводимо її назад,проводимо знизу і за новою 
лозиною,котра тепер на сході,--вона розміститься на північній стороні,не обходячи північну 
лозину. 

                                                                 
 
5.Залишаємо лозину,що перемістилася на північ,і беремо ту,що знаходилася там до 
цього.Вона проходить за і під наново переміщеною і розміщується з західної 
сторони.Залишаємо її і беремо лозину,яка знаходилася на західній стороні. 
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6.Кожна лозина проходить за попередньою і розміщується в місці де знаходиться наступна,і 
там залишається,а та,що розміщувалася на цьому місці,робить наступний крок. 

 

                                                                  
 
7.Продовжуєпо тим самим способом—і виріб розкривається,розміщуючи свої прути в 
вигляді гвинта до досягнення потрібної форми. 

                                                                    

                                                                        
 
8.Виріб може закриватися,якщо прутик,що йшов попереду розміщується після того,до 
котрого підійшов.Периметр скорочується. 
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Запитання для самоперевірки. 
1.Які особливості витого плетіння? 

Практична робота. 
Вивчення особливостей плетіння. 
 

13.Плетіння китайським вузлом. 
Дозволяє створювати речі дивовижні за своєю красою і різноманітністю.Важкий метод 

плетіння.Китайський вузол заплітають між двома основами.Спочатку смужкою обвивають 
нижню основу (а) ,утворюючи між основами ніби стойку,а після верхню 

основу (б) ,переходять на нижню основу (в) ,обгинають її і знову утворюють 
стойку,обвиваючи її (г;д) і так далі доки не закінчиться ряд.Ряд може бути і незамкнутим.А 
якщо плетіння ведуть в вигляді спіралі—метод,досить часто поширений в цьому плетінні,то 
ряд може продовжуватися безкінечно. 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Стійки вузлів наступного ряду охоплюють верхню(зовнішню) основу попереднього в 
проміжках між стойками його вузлів.Комбінують з іншими видами плетіння.  
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                                                Заплітання дна китайським вузлом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Послідовність плетіння китайським вузлом. 
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Запитання для самоперевірки. 
1.Які особливості плетіння китайським вузлом? 

Практична робота.                                                                                                                                                                                              
Вивчення особливостей плетіння китайським вузлом. 
  
 

 

VI.Виготовлення шаблонів та елементів плетеного виробу. 
1.Виготовлення  круглого плетеного дна. 

    Добираємо парну кількість прутів(6 або 8) 
товщиною 5—10 мм,довжиною,залежно від виробу. 
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Половину з них розколюємо на довжину 50-60мм В розкіл вкладаємо другу                                     
 половину прутів. 
 
 

                            
Утворюється хрестовина.                                                    Обплітаємо хрестовину вірьовкою 
 з двох прутів (початок) 
 
 
 

                                        
 

Послідовність обплітання вірьовкою 
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Обплітання вірьовкою хрестовини                                     Початок розведення прутів. 
                                                                                                                                                     
 

                                       
 

Розведення прутів з обплітанням вірьовкою. 

  

                                         
 

Плетіння дна вірьовкою 
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Закінчення плетіння дна.Після цього обрізаємо непотрібні частини прутів. 

 

Практична робота. 
Виготовлення круглого дна. 

 

2.Виготовлення овального плетеного дна. 
 
                                                                                                                                                     

                      
 
 
Підбираємо прути основи,залежно від             Розколюємо поперечні прути,і в розколини  
Розмірів.                                       вкладаємо поздовжні. 
 
 



 77 

                                     
 
 
Закріплюємо прути основи обплітанням Структура  зв’язана. 
Лозовою стрічкою,або тонким прутом. 

 
 

                                              
 

Починаємо обплітання двома парами прутів вірьовкою. 
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Продовження обплітання. 

Обплітаємо до набуття певних розмірів.Лишнє обрізаємо. 

 

                 
 
Додаткове обплітання основи дна:а)загальний вигляд; б) обплітання лозовою 
стрічкою(лицевий бік); в)закріплення стрічки(нелицевий бік). 

 

Практична робота. 
Виготовлення овального дна. 

 

3.Плетіння прямокутного дна. 
Квадратне і прямокутне , дно  плетуть однаково (у вигляді плотика). Для цього  

залежно від розміру корзини і відповідно до розмірів дна 

 Квадратне (а) і прямокутне (б) дно і 

заготовка для бічних стояків (в). 

добирають (нарізують) потрібну кількість стояків однакової товщини та довжини. У 
великих корзинах відстань між стояками повинна бути 30—40, у невеликих — 15—25 мм. У 
нашому прикладі дно має розміри 340—230 мм, стояків — 7, товщина двох крайніх — 5, 
середніх — 4, довжина стояків — 330 мм.  

Для плетіння дна треба закріпити стояки, для чого їх розкладають на дошці або фанері, на 
один бік стояків накладають пластину або рейку і прибивають цвяхами.  

Початок та кінець плетіння дна виконують вірьовочкою з двох або трьох прутів, а середину 
заплітають простим плетінням, добре ущільнюючи. Обігнувши крайній стояк, плетіння 
продовжують у зворотному напрямку тим же прутом, поки не закінчиться прут. З’єднують 
прути усередині дна.  

                                                                                                                                                

Практична робота 
Виготовлення прямокутного дна 
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4.Напівкругле дно . 

 
 
Два відрізки прута однакової товщини і довжини складають протилежними кінцями, роз- 

колюють посередині й заправляють у розкол 3—4 застругані лопаточкою стояки, 
обплітають їх спочатку вірьовочкою з двох прутів, а потім простим плетінням. Закінчують 
плетіння вірьовочкою. Кінці стояків, що виступають, обрізають. При потребі та залежно від 
розмірів дна ставлять додаткові стояки. Напівкругле дно можна виготовити і без 
розколювання поперечних прутів. Для цього беруть два прути для стояків, роблять 
посередині зрізи завдовжки 40—50 мм до половини товщини, обгинають цими зрізами 
внутрішній (із двох поперечних) прутів, прикладають зовнішній паралельно 

внутрішньому, обплітають вірьовочкою і далі плетуть за схемою, описаною вище. 

  

Практична робота. 
Виготовлення напівкруглого дна. 

 

5.Кутове дно  
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Найчастіше кутове дно застосовують у корзинах для білизни. Кут дна може бути тупим, 
прямим і гострим залежно від форми корзини. Кутове дно виконують так. Два прути 
складають протилежними кінцями, посередині за допомогою жамки роблять кут відповідно 
до обраної форми і починають плести з верхівки кута. Радіальні пруги (стояки) ставлять у 
процесі плетіння.Кутове дно може мати третій бік (що знаходиться напроти)  

у вигляді прямої або ламаної лінії чи дуги. 

 

Практична робота 
Виготовлення кутового дна. 

  

6.Плетіння ажурного дна.  
 

 
 
У декоративних тарілках, ажурних підносах та інших сувенірно-подарункових виробах з 
обкорованого прута виконують ажурне дно. Залежно від розмірів і форми виробу 
добирають потрібну кількість прутів, однакових за товщиною й довжиною, для формування 
основи. Наприклад, беруть чотири поперечних прути, накладають на них під прямим кутом 
ще чотири й скріплюють їх переплетенням лозової стрічки хрест-навхрест Праворуч 
кладуть ще одну вертикальну четвірку і переплітають лозовою стрічкою Потім до кінця 
формують вертикальні добірки прутів та починають прикріплювати другий горизонтальний 
ряд .Для круглого дна кількість вертикальних і горизонтальних добірок повинна бути 
однаковою, в овальному — вертикальних добірок завжди більше.  

В ажурному дні прути не обрізають, а використовують як стояки для плетіння виробу. 

 

Практична робота. 
Виготовлення ажурного дна. 

 

7.Кругле дно без хрестовини. 

                                                                           Беремо 
два довгих прути.Один скручуємо в обруч,а іншим підсилюємо перший прут. 
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Розміщуємо дві пари прутів  

паралельно. Тонкі кінці повинні бути довгими,а товсті короткі.Прути товстими кінцями 

досередини,а тонкими назовні.Опісля притиснувши все,щоб не розсунулося,заплітаємо 
поперечні прути,починаючи з центра ,і до країв.Товсті кінці досередини,тонкі назовні.     
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Послідовність плетіння дна без хрестовини. 

Практична робота. 
Виготовлення дна без хрестовини. 

                                                                                                                                                    

8.Овальне дно без хрестовини. 
Плетіння проводять аналогічно до плетіння круглого дна,тільки на початку круглий обруч 
стягують,внаслідок чого він набирає форму овала. 

Нижче наведена послідовність створення овала з круглого обруча. 

                     
 
 
 
 

                          

Практична робота. 
Виготовлення овального дна без хрестовини. 

 

 

 

9.Кріплення стояків у виробах з плетеним дном. 
Ставити і кріпити бічні стояки з овальним та круглим дном починають з добору прутів 
однакового розміру, косого зрізування або з круговим застругуванням їхніх комлевих 
кінців. Після цього прути вставляють поряд із стояком основи дна. По бічних стінках 
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овальних виробів поряд із стояком основи дна ставлять по одному бічному стояку, а на 
торцевих заокругленнях — по два Потім стояки загинають під кутом 90° і закріплюють 
одним або двома рядами вірьовочки у два прути У кругле дно бічні стояки вставляють 
рівномірно по колу (по одному або по два біля кожного стояка). 

Нижче показана послідовність роботи. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

76                                          
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Для іншого типу дна. 
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Для овального дна послідовність аналогічна. 

Після закріплення комлевих кінців бічних стояків у дно їх піднімають вгору і фіксують 
двома рядами вірьовочки з двох чи трьох прутів.                                                                   

 

Практичні роботи. 
Кріплення стояків у виробах з різними типами дна. 

 

10.Кріплення стояків у виробах із фанерним дном. 
Ставлення йкріплення бічних стояків у корзинах з дном із пиломатеріалу чи фанери 
показано на рисунку . У даному випадку до 
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. Кріплення стояків у виробах із фанерним дном:  

а--  цвяхами; б — накладанням пластин; в — проплітанням вірьовочки 

заготовленої форми прибивають цвяхами по окружності стояки. На стояки кладуть  

пластину і закріплюють її цвяхами. Після цього проплітають два ряди вірьовочки для 
закріплення стояків.  

11.Кріплення стояків лозовими стрічками до кільця. 
У корзинах для квітів та деяких інших виробах стояки кріплять не до дерев’яного чи 
плетеного дна, а до кіль-ця із зовнішнього боку по окружності й закріплюють лозовою 
стрічкою хрест-навхрест. 

                                                                    
 
 

12.Кріплення стояків простою петлею. 
Виконують круглим прутом чи розколотими пластинами. Широко застосовують при 
виготовленні тарних корзин із необкорованого прута. Спосіб дуже простий. До верхнього 
обруча із зовнішнього боку прикладають прут — стояк комлем вгору, загинають його 
всередину навколо обруча, виводять кінець назовні з лівого боку стояка. Далі загинають цей 
кінець зліва направо зовні через стояк і вздовж обруча з нижнього боку.Притримуючи 
рукою комлевий кінець першого стояка, ана-логічно закріплюють другий стояк на відстані, 
що дорівнює потрійній її товщині. При цьому закріплюють кінець першого  
стояка .Так само прикріплюють до обруча решту стояків.  

13.Кріплення стояків подвійною петлею. 
Порівняно із попе-реднім — це більш надійний спосіб кріплення стояків. Техніка виконання 
подібна до попереднього, але в цьому випадку кінцем прута роблять два витки навколо 
обруча При ставленні стояків із круглих прутів для зручності  

виконання подвійної петлі зрізають третину товщини стояка                                            

                                               
Рис. 69. Кріплення стояків петлею:  



 87 

а — простою; 6 — подвійною; в — затяжною 

на довжину подвійного обгинання обруча. До обруча прут прикдадають зрізаним боком.  

14.Кріплення стояків затяжною петлею. 
Застосування затяжної петлі забезпечує міцне та надійне кріплення стояків. Зрізаною 
частиною стояк прикладають до обруча із зов-нішнього боку, обгинають обруч навколо, 
виводять кінець з лівого боку стояка назовні, перекладають зліва направо через стояк і 
обгинають знову обруч знизу всередину і вгору назовні (зустрічне обгинання), де кінець 
стояка заправляють у петлю Після цього за обидва кінці стояка затягують петлю.  

 

Практична робота. 
Вивчення кріплення стояків та виконання кріплення. 

15.Кріплення ручок у плетених виробах.  
Ручки в корзинах і сумках, їх форма та способи кріплення настільки ж різноманітні, як і 
асортимент цих виробів. Ручки бувають м’які та жорсткі, відкидні й глухо закріплені, чисто 
декоративні та утилітарного призначення. Кожна ручка повинна, передусім, задовольняти 
утилітарні вимоги. Наприклад, у плетеній тарі га господарських виробах вона повинна бути 
міцною, витри-мувати навантаження від 5 до ЗО кг і більше, зручною в  

користуванні, надійно прикріпленою. У жіночих сумках ху-дожнє вирішення ручок й 
утилітарні вимоги приблизно рівнозначні. А у корзинах для квітів ручка є чисто 
декоративним елементом. У цілому будь-яка ручка — це завершення художнього вирішення 
виробу і через це повинна бути не тільки міцною і зручною в користуванні, але й 
завершувати форму виробу в цілому, прикрашати його. Плетені вироби бувають з однією 
ручкою і двома. Ручки виготовляють з одинарних, подвійних прутів або пучка, а також 
інших матеріалів (лозова стрічка, стальний дріт, шкіра та ін.). Кріплення ручок також 
різноманітне. Найпростіші руч-ки — у вигляді вікна у верхній частині стінок. Ручки-дужки 
виготовляють із додаткових прутів після заплітання кромкового загину  

                                                                 
                . Ручка-вікно                                                      Рис. 71. Ручка-дужка:  
                                                                                           а — початок плетіння; б, в, г — етапи 
 
 
Багато корзин різного призначення мають одну ручку. Це корзини, виготовлення яких 
починають з двох обручів, розміщених у взаємно перпендикулярних площинах 
(горизонтальній і вертикальній). Тут ручкою є один із обручів, вірніше його половина. 
Товщина прутів на ручках 20—28 мм. Ручки бувають з обкорованих і необкорованих прутів. 
Прути на ручках обплітають лозовою стрічкою або стрічкою з                                

полівінілхлоридного пластику, круглими прутами або зовсім не обплітають. Ручки із 
жорстким кріпленням зручні в користуванні й не менш декоративні  
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Ручка із жорстким кріпленням:  

а, б — ручки-дужки відповідно поперечна без обплітання і поздовжня  
з обплітанням; в і г — ручки поперечні відповідно із спарених прутів  
(обплетені) та трьох прутів без обплітання 

Але інколи виникає потреба у шарнірному кріпленні ручок  Залежно від розмірів корзини 
беруть два прути завдовжки 400—550 мм і завтовшки 12—16 мм. Кінці заготовок 
заправляють, як показано на рисунку Заготовку попередньо загинають за формою ручки. 
Перед встановленням ручок у верхніх частинах бічних стінок корзини за допомогою шила 
чи викрутки горизонталь-но до плетіння розсувають прути і роблять отвори. Загнуті й  

засушені на шаблоні кінці ручок зволожують, розгинають і гострим кінцем заправляють у 
пророблені отвори Косо зрізані кінці прута примотують до основної ручки лозовими 
стрічками. Поширене також шарнірне влаштування ручок за допомогою стального дроту 
Для цього заплітають дріт разом із стояками корзин. Після заплітання бортів з такого дроту 
роблять петлі. У ручках відповідно заплітають прути з петлями на кінці. У господарських 
корзинах такі ручки зручні й надійні у користуванні, прості у виготовленні.  

Ручки напівжорсткого кріплення показані на рисунку.Влаштовують їх у жіночих сумках. 
Кріплять лозовими стріч-ками до бортів сумки.  

 

                                  
 Ручки із шарнірним кріпленням. Ручки з напівжорстким кріпленням: 
а — застругування кінців ручок;  а—поперечна ручка-перекладка; 
б — встановлення ручок; в -—  б—ручка-дужка бічна з обплітанням. 
ручка на петлях із дроту  

 

Практична робота 
Вивчення кріплення ручок та виготовлення ручок.  
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16.Плетіння із пучка прутів. 
Настінне кашпо починають плести з нижньої частини Для цього беруть 22 прути завтовшки 
2—3 і завдовжки 350—400 мм, комлеві кінці яких збирають у щільний пучок й зв’язують 
лозовою стрічкою. Це і є основа виробу, а прути пучка — стояки. Залежно від форми та 
розміру виробу прути розводять у сторони і переплітають простим плетінням чи 
вірьовочкою з двох прутів лозовою стрічкою чи прутом. Після закріплення стояків 
продовжують звичайне плетіння. 

 

                                                          
 
З пучка прутів виготовля-ють й інші вироби. У настін-ному панно  квіти  виконані саме цим 
способом.  

 
 

17.Заправляння кінців прутів.                                                         
Погано заправлені кінці пру-тів створюють незручності при використанні виробу, а при 
обрізуванні із зовнішнього боку псують його вигляд. Через це їх треба обрізати всередині  

виробу, спочатку заправивши всередину плетіння поряд із стояками . 

18.Пом'якшення гребенястості плетіння. 
 
 

 Перевищення рівня зовнішньої поверхні прута у місцях їх вигину на 
стояках називається гребенястістю. Вона залежить від відстані між стояками та їх 

товщини. Чим товщі стояки і чим менші між ними відстані, тим глибші й гостріші гребені 
матиме поверх-ня. Гострі гребені створюють незручності при користуванні виробом.  

Гребенястість можна пом’яквіити збільшенням відстані між стояками, зменшенням 
товщини стояків, установленням парних стояків, зміною схеми плетіння. Наприклад, стояки 
розміщують звичайно. Прути заплітають за схемою: два стояки обгинають зовні й один 
зсередини. Кожний наступний прут плетіння закладають за наступний справа стояк. При 
такому виконанні на внутрішній поверхні плетіння гребенястість не змінюється, а зовнішня 
поверхня буде рівною й гладенькою. 
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Практична робота. 
Вивчення особливостей плетіння.                                                                                           

 

19.Шаблони. 
Їх застосовують для контролю форми та розмірів виробу. Вони бувають болванкові, 
каркасні нерозбірні, а також розбірні Нерозбірний шаблон застосовують тоді, коли форма 
виробу дає змогу вийняти його після закінчення плетіння і сушіння для закріплення форми. 
Якщо розмір верхньої частини виробу менший від дна, а бічні стінки випуклі чи увігнуті, 
тоді застосовують розбірні шаблони. Для кріплення окремих частин розбірного шаблона 
між собою використовують шипові з’єднання типу «ластівчин хвіст»  

 

                        
 
Рис. 78. Шаблони:  

а — нерозбірний болванковий; б, в — нерозбірні каркасні; г, д — відповідно роз- 
бірний (загальний вигляд) і схема з’єднання його дета- 
лей з влаштуванням шипового  з’єднання «ластівчин хвіст» 

20.Плетіння зімкнених фігур. 
Просте плетіння буде красивим і міцним тоді, коли кожний наступний ряд обгинатиме 
стояки з протилежного боку, а у міжстоякових просторах ряди будуть перехрещуватися Не 
слід плести так, щоб другий ряд обгинав стояки, як перший (слід у слід).  

При плетінні замкнених контурів (кузовів круглих, оваль-них, прямокутних корзин) просте 
плетіння виконують в одному напрямку з наступним нарощуванням прутів 

При парній кількості стояків прут другого ряду буде обгинати стояки так само, як і першого 
Якщо так продовжувати плетіння, то стояки не будуть виплетені усередину стінки. 
Плетіння вийде неміцне, некрасиве. Через це при виконанні замкненого простого плетіння 
треба встановлювати непарну кількість стояків. Тоді прути першого, третього і наступних 
рядів обгинають непарні стояки з внутрішнього боку, а парні — із зовнішнього, і навпаки, 
прути парних рядів обгинатимуть непарні стояки із зовнішнього боку, а парні — з 
внутрішнього. У цьому випадку усі стояки будуть вплетені усередину стінки. 
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 Схеми плетіння зімкнених фігур:  
а, б — відповідно непарна й парна кількість стояків; А, Б — відповідно  
перший та другий прути 
 

21.З'єднання на косий зріз (на «вус»). 
Його використовують для скріплення замкнених де-талей кільцевих, трапецієвид- 
них, овальних та інших форм (кільця і обручі, рамки й руч-ки корзин).                                
Кінці прутів, які треба з'єднувати, зрізують з одного боку на косий зріз. З'єднують два прути 
косими зрізами й скріплюють цвяхами. Місця з'єднань обмотують стрічками з  

лози чи інших матеріалів. Обмотування повинно перекривати зріз на 2—3 витки з кожного 
боку Прийнято, що довжина зрізу повинна бути не меншою за триразову і не більшою за 
шестиразову товщину прута. 

                                                              
  

22.З’єднання впритул. 
Застосовують у різних вузлах будь-якого виробу. Розрізняють просте накладання однієї 
деталі на іншу з підрізуванням приєднуваного боку прута на чверть товщини з вирізуванням 
заглиблення у торцевій частині однієї деталі відповідно до діаметра прута  

іншої  
а-впритул(просте накладання) 
б-впритул зпідрізуванням однієї сторони 
в-впритул з вирізуванням заглиблення 
г,д—внакладку,кутове з підрізуванням  

одного прута 

е-внакладку,кутове на в у с 
є-внакладку,з обгинанням в у с а 
ж-обхват 

Кутові з'єднання. 

Вони бувають: внапуск з підрізуванням чверті товщини прута — для утворення пластини і 
накладання  

її на торець іншої деталі; на «вус» — для з’єднання кінців деталей у заокруглених кутах; 
внапуск з підрізуванням і обгинанням «вуса» — для з’єднання кінців деталей у 
заокруглених кутах  
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Місця кріплення кутових з’єднань і на косий зріз треба обмотувати стрічками з лози чи 
інших матеріалів. Довжина обмотування повинна перекривати місце з'єднання на 2—3 
витки при ширині стрічки не більше 10 мм.  

З'єднання способом обхвату..Цим способом з’єднують амортизуючі деталі рамок сидінь і 
спинок, підковоподібних проніжок та інших елементів плетених меблів .»Вус» для обхвату 
хомутиком у вигляді пластини виконують із деталі сколюванням трьох чвертей її товщини і 
струганням  

сколотої частини. Вільний кінець «вуса» після обхвату іншої деталі прикріплюють цвяхами 
і обмотують лозовою стрічкою.  

23.Комбіноване з'єднання.  
До нього входять з'єднання впритул і обхват хомутиком з лозової пластини. Спочатку 
виконують з'єднання впритул на цвяхах, а потім в обхват заготовленою пластиною. Кінці 
пластини прикріплюють цвяхами і обмотують лозовою стрічкою.                                      

24.Підстрілки й підлучки. 
Застосовують для кріплення кутових з'єднань плетених меблів. їх виготовляють із круглого 
прута. Підстрілки бувають з одним або двома вигинами лозини На вигинах не повинно бути 
розривів або зминання деревних волокон. Підлучки встановлюють з дугоподібними 
вигинами кутів прикріплюють їх до ніжок та інших елементів каркаса цвяхами. Місця 
кріплення підстрілокта підлучок обмотують лозови-ми стрічками або стрічками з 
полівінілхлоридного пластику.  

25.Проніжки.  
Застосовують у столах і стільцях, кріслах, диванах, дитячих ліжках для закріплення нижньої 
частини ніжок та надання виробу жорсткості.  

Проніжки роблять у вигляді хрестовини з прямим, тупим чи гострим кутами перетину 
елементів, підковоподібними 

                                             
. Підстрілки (а) і підлучки (б) 

 

                      
Проніжки:а—хрестовина,б—підковоподібна,в—П-подібна,г—двотаврова, 

д—двотаврова з двома поздовжніми прутами. 

П-подібними, у вигляді кільця чи рамки, двотаврової кон-струкції з одним чи двома 
поздовжніми елементами двотавра. Проиіжка у вигляді хрестовини складається з  

двох відрізків лозопалки, які у середній частині з'єднують у «півдерева», скріплюють 
цвяхом і обмотують лозовою стрічкою хрест-навхрест (2—4 витки в одному напрямку).  
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Підковоподібну підніжку роблять з однієї лозопалки чи прута. Прикріплюють до передніх 
ніжок впритул і обмотують хомутиком способом обхвату. До задніх ніжок її прикріплюють 
цвяхами. Місця кріплень обмотують стрічкою. Товщина підковоподібної проніжки повинна 
становити 2/3 товщини ніжки. Для надання жорсткості у ній ставлять  

стяжку, яку прикріплюють способом обхвату. П-подібна про-ніжка, яку застосовують у 
кріслах-гойдалках ,є різновидом підковоподібної проніжки з вигином біля задніх  

ніжок під кутом 90°. Проніжку у вигляді кільця вставляють у стільцях, журнальних столах, 
підставках для квітів. Виготовляють із прута завтовшки,. що дорівнює 2/3 товщини ніжки. 
Кінці обруча-проніжки з’єднують на косий зріз. Прикріплюють проніжку до ніжок цвяхами 
( наступним обмотуванням місць кріплення лозовою стрічкою. Двотаврова проміжки 
складається з двох поперечних і од-ного чи двох поздовжніх відрізків прута. Поздов-жні 
відрізки прута прикріплюють до поперечних впритул  

цвяхами. Елементи проніжки у вигляді хрестовини і двотаврові обтягують по усьому 

периметру лозовою пластиною або прутами, товщина яких повинна становити ½—2/3 
товщини прута хрестовини проніжки.  

26.Гнуття кілець. 
Для цієї операції застосовують шаблон із сталевої полоси завширшки 60 і                        

завтовшки 2,5 мм .Він дає змогу контролювати за зовнішніми розмірами заготовки і 
виключити відхилення в розмірах через збіжистість прута. Для гнуття кільця комлевий 
кінець лозопалки чи прута на косий зріз закладають у шаблон, гнуть по окружності 
шаблона, відторцьовують і другий кінець заготовки зрізують на «вус». Кінці заготовок 

з’єднують косими зрізами й прикріп-люють цвяхами. Кругле сидіння табуретки чи пуфика 
із заоваленими краями виконують за допомогою шаблона у вигляді круглої дерев'яної 
болванки із заоваленими краями. На верхньому боці болванки є заглиблення (у центрі до 12 
мм), а в торці по окружності — паз, що відповідає діаметру та товщині кільця царги 
табуретки. Шаблон розрізають на п'ять частин, щоб після виготовлення сидіння можна було 
вийняти його частинами. Такі прості шаблони допомагають лозоплетільникам у 
виготовленні одиночних виробів. Гнуття кілець для корзин, тарілок, ваз для цукерок тощо  

виконують на різних циліндричних болванках. Для цього використовують дерев'яні точені 
болванки, відрізки металвих труб чи пляшки. Діаметр болванки може бути різним. Адже 
засушені заготовки після зволоження легко доводять до потрібних розмірів.  

27.Гнуття дуг для стільців. 
Шаблон для цього являє собою дві з’єднані дошки завтовшки 40—50 мм, у середній частині 
яких зроблено паз за формою деталі  Довговічніші шаблони з металевою верхньою 
частиною. Лозопалку потрібної довжини і товщини комлевим кінцем вкладають у виріз 
шаблона зліва, загинають її по шаблону і цвяхами скріплюють кінці тимчасовою стяжкою. 
Шаблон для гнуття верхніх деталей спинок простий у виготовленні. Для гнуття 
піддокотників крісел, диванів, гойдалок застосовують переносний шаблон. Щоб 

виготовити меблі з прута та лозопалок можливі й інші форми шаблонів. Сидіння, спинки, 
полиці, кришки можуть бути суцільними із клеєної фанери, набірними з прута (одинарних 
чи спарених), із плетеного полотна (прут, лозова стрічка, стрічка, трубка і канатик з 
полівінілхлоридного пластику). Полотно можна виплітати з одного виду перелічених 
матеріалів або у будь-якому поєднанні.Сидіння і спинки бувають жорсткими та 
напівжорсткими, а кришки й полиці тільки жорсткими. Прикріплюють сидіння, спинки, 
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кришки і полиці до каркаса цвяхами, шурупами, на клею. Лицеві кромки сидінь, спинок, 
полиць і кришок обкладають пластинами або плетеною косичкою, яку вплітають в  

елементи виробу або прикріплюють до каркаса цвяхами чи шурупами. Допускається 
кріплення сидінь стільців і табуреток без обкладання кромки пластиною. Напівжорсткі 
сидіння роблять на жорсткій основі з клеєної фанери, на яку настилають вату чи поролон.  

М'який настил покривають оббивним матеріалом, кінці якого закріплюють обкладкою 
(пластиною чи плетінням) на торцевій частині.  

У плетених кріслах, кріслах-гойдалках практикується виготовлення м'яких елементів 
(сидінь, спинок) у вигляді подушок, що знімаються. Частіше комплектують сидіння подуш-

ками без додаткового кріплення їх до каркаса 
виробу. 

 
 
 
 
 
                                                                                
Шаблони для гнуття:а і б—кільця(металевий і 
дерев’яний відповідно),в—рамок сидіння,г—
овалу,д—круглого набірного сидіння,е,є,ж—дуг 
спинок. 

 

 
 

Практична робота. 
 
Вивчення та виконання окремих робіт з особливостей плетіння. 



 95 

VII.З’єднання елементів у виріб.Технологія виготовлення 
деяких типів виробів. 

Виготовлення виробів на основі одного обруча. 

 
 
1.Беремо прут товщиною 10-12 мм.Кінці застругуємо,як показано на малюнку.Згинаємо 

обруч,дивлячись,щоб не було зіжмакань.З’єднуємо кінці за допомогою цвяхів або тонкого 
дроту. 

                                                                                               
Обруч для основи.Розміри,рекомендовані для овальних обручів. 
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  Стояки застругуємо як показано на 

малюнку                          

 

 

3.Стояки обмотуємо навколо обруча таким способом як при плетінні вінка. 

                                                         

Можливе приєднання стояків і іншими способами 

А. 1.                           2. 

3 

 
Спосіб застругування кінців обруча на вус для з’єднання.                                                     
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Б. 1.                           2.                   

3.Відстань між стояками 3,5—4 см 

4.З’єднуємо стояки пучком,давлячись,щоб вузол розміщувався в центрі кола(проекція). 

                                                  
 
5.Закладаємо шаблон при потребі. 

                                                    
6.Проплітаємо 2,або 3 ряди вірьовки для закріплення стояків,і продовжуємо плетіння боків 
одним із способів:простим плетінням;плетінням рядами;похилим рядком,чи іншими. 
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7.Плетемо на відповідну висоту.Закінчення ряду фіксуємо вірьовкою.Виплітаємо необхідну 
кількість рядів. 

                                                    
 
8.Частину прутів загинаємо попарно,утворюючи основу дна виробу. 

 

                                                      
 
9.Заплітаємо дно,використовуючи прути,що залишилися та додаткові прути 

                                                       
 
10.Приєднують ручку,або дві ручки,використовуючи нижченаведені способи. 
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Ручки: проколююча обруч(зліва),та обгинаюча обруч(справа) 

 

                             
 
 
 

Способи обплітання ручки та з’єднання двох прутів обплітання. 

 
 
 

Практична робота. 
Виготовлення  виробу на основі одного обруча. 
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91Виготовлення виробів на основі двох обручів. 

 
 
1.Беремо два обручі та розміщуємо їх взаємно перпендикулярно. 

 

                                   



 101 

Слідкують щоб був взаємоподіл пополам.Закріплюємо їхнє положення за допомогою 
цвяхів,або дроту.Діаметр прутів 10—20 мм.Для вертикального прута діаметр 
більший,оскільки частина його,яка слугує ручкою не буде обплітатися. 

2.Місця стиків обплітаємо у вигляді ромба,або трикутника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

                     
 
Величина обплітання не скупа,оскільки це обплітання використовується в подальшому для 
закріплення інших півобручівПослідовність обплітання нижче. 

 1.                                2. 

3. 
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3.Закладаємо дуги-півкільця,товщиною 7-10 мм.Довжина півкілець створює форму 
виробу.Якщо більша як половина обруча,то одна форма,якщо рівна ,то інша.Не може бути 
меншою. 

                                
4.Обплітаємо далі боки кошика.,використовуючи метод вкорочених рядків для 
вирівнювання плетіння.Надмірне використання вкорочених рядків плетіння зменшує якість. 

                                               
Використання вкорочених рядків плетіння. 

5.Закінчуємо обплітання стінок кошика,який називають  б і л о р у с ь к и м . 

 

Практична робота. 
Виготовлення виробів на основі двох обручів. 
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Виготовлення виробів на основі трьох обручів. 

                                           
 
1.Беремо три обручі:один приблизно діаметром до 30 см,а два інших—діаметром до 20 см.В 
одному місці з’єднуємо їх разом,або середній піднімаємо вище. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                        

                                      
 
Середній обруч піднімаємо вверх,щоб низ став плоский,а між двома боковими кладемо 
розпірку довжиною до 20 см.Починаємо обплітання. 

2.Прикладаємо додаткові півкільця,і продовжуємо обплітання. 
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3.Вирівнюємо плетіння вкороченими рядками.Заплітаємо стінки кошика. 

 

                                                 
 
4.Заплітаємо ручку 

                                      
Інша назва  д а м с ь к а   с у м к а . 

 

Практична робота. 
Виготовлення виробів на основі трьох обручів. 

 

Виріб на основі чотирьох обручів. 
Виконується як гібрид  б і л о р у с ь к о г о  к о ш и к а   та    д а м с ь к о ї  с у м к и  .   

Починаємо плетіння,як виробу з трьох обручів,підкладаємо четвертий,і закінчуємо 
плетіння,як виробу з двох обручів. 
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Практична робота. 
Виготовлення виробів на основі чотирьох обручів. 
 

Вироби на основі плетеного дна. 
1.До виплетеного дна вкладаємо бокові стойки,підгинаємо їх,користуючись вантажем. 

                                                             
Вершини збираємо в пучок ,або користуємося обручем. 

2.Бокові стойки закріплюємо плетінням вірьовки,а також можливе поряд з стойками 
закладання прутів плетіння(при плетінні похилим рядом).Після закріплення про довжуємо 
плетіння бокових стінок. 

                                                              
 
3.Після закінчення одного ряду плетіння починаємо інший закріпивши попередній ряд 
плетінням вірьовки. 
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4.Після виплітання необхідної кількості рядів виконуємо загинку одним із способів.   

                         
5.Виконавши загинку прутів,обрізаємо кінці і переходимо до виконання ручки.вкладаємо 
лозовий прут—основу ручки ,і обплітаємо його. 

                                                                  
 
6.Кінцевий виріб.  

                                                              

Практична робота. 
Виготовлення виробів на основі круглого дна.  

 

 

 

 

 

 

      

Підставка під гарячу посуду. 
1.Виплітаємо дно. 
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2.Закладаємо по три прути стояки(кількість може бути іншою), закріплюємо їх рядами 
вірьовки,і за нижче наведеною схемою починаємо і продовжуємо їх заплітання. 

                                       
3.Закінчуємо заплітання,кінці виводимо на іншу сторону і обрізаємо їх. 
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Практична робота. 
Виготовлення виробів на основі плетеного дна. 
 

Виготовлення вази. 
Послідовність виготовлення видно з зображень. 
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Практична робота . 
Виготовлення виробу на основі плетеного дна. 
 

Виготовлення підноса. 
Для виготовлення буде потрібно,крім дна,накладний обруч.Послідовність роботи видно з 
зображень. 
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Практична робота. 
Виготовлення виробів на основі плетеного дна. 
 

Виготовлення виробів з лозових стрічок. 
З лозових стрічок можна виплітати різноманітні вироби:плоскі і о’бємні. 

 

            
 
Плоскі підставки,виготовлені з використанням різних видів плетіння.Заробка країв 
різноманітна. 
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Вироби,виготовлені  плоским плетінням з підгинанням країв в процесі плетіння(плавний 
перехід основи в бічні сторони). 

 

            
 
Виріб,виготовлений методом натягування вологого полотна на шаблон,і з послідуючим 
висиханням полотна.Лишнє обрізаємо, краї заробляємо,приєднуємо ручки. 

                                                                                                                                               

Практична робота. 
Виготовлення виробів з лозової стрічки. 

 

Виготовлення виробів з ажурним дном. 
1.Виготовляємо ажурне дно,відповідно до рисунків. 
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 116 
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2.Приєднуємо кільце. 

                                                                                                                                              

 
3.Плетемо ажур. 
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4.Приєднуємо друге кільце і робимо загин. 
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5.Виготовляємо верхню частину виробу 
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Готовий виріб. 

Практична робота. 
Виготовлення виробів на основі ажурного дна. 
 

                                               

Виготовлення  меблів. 
При виготовленні меблів насамперед виготовляють каркас майбутнього виробу,а опісля 
обплітають потрібні місця,відповідно до задуму майстра. 
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Каркас крісла. 

 

                                                                                                                                                   

Практичні роботи . 
Виготовлення меблів різних видів. 

 

Виготовлення панно та обплітання дзеркал,виготовлення рамок. 
Панно виготовляють,згідно ескізу з пучка прутів чи з окремих прутів,використовуючи різні 
способи плетіння,з’єднуючи прути між собою за допомогою лозової стрічки та інших 
кріпильних матеріалів. 

                                                                   
 

                                                            
 
 
 
Рамку для обплітання дзеркала виготовляють з використанням шаблона з отворами на 
торці.Шаблон повинен бути не більше як на 1—2 мм більшим,або рівним розмірам 
дзеркала,прути товщиною1,5—2мм довжиною до 50—70 мм. 

1.В отвори шаблона вкладаємо стояки.Обплітаємо їх для скріплення вірьовкою. 
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2.Підкладаємо додаткові стояки(за потребою) та закріплюємо їх вірьовкою.При потребі 
використовуємо інші види плетіння. 

 
 
 
                                                                                                                                                    

                                                         
 
 
3.Робимо загин стояків 
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4.Підкладаючи прути,виконуємо внутрішній загин. 

                                                          
 
Рамки для фотографій плетуть аналогічно,тільки для шаблону можна використати 
картон,і,при плетінні прямокутної рамки ,підкладання стояків дещо інакше. 
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Практичні роботи  
Виготовлення плетених виробів. 
 
 

VIII.Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги 
при роботі з природніми матеріалами. 
При роботі з природними матеріалами доцільно користуватися нижче наведеними  
правилами. 
1.Дотримуватися технологічної дисципліни;дбпйливо ставитися до 
устаткування,інструменту,матеріалів;утримувати в чистоті робоче місце. 
2.Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій,дотримуватися 
таких вимог: 
---працювати на справному устаткуванні; 
---використовувати справний,добре налагоджений інструмент; 
---використовувати інструмент за призначенням.Якщо навпаки,то можна не тільки зіпсувати 
його,але і отримати травму; 
---не перевіряти ріжучу кромку інструмента руками.Для цього слід використовувати 
тренувальні заготовки; 
---передавати ріжучий і колючий інструмент ручкою вперед; 
---не класти інструмент ріжучою кромкою догори і до себе; 
---не відволікатися під час роботи і не відволікайте інших; 
---користуватися правильними прийомами роботи; 
---дотримуватися вимог особистої гігієни. 
3.Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи. 
4.Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої,впевнившись в їх справності. 
5.Роботу доцільно проводити в спецодязі,тому правильно одягнути спецодяг. 
6.Використовувати робочий час тільки для виконання роботи. 
7.Утримувати в чистоті робоче місце.                                                                   
8.Дбайливо ставитися до устаткування та інструментів. 
9.Після роботи: 
--- упорядкувати робоче місце,прибрати деталі,матеріал,сміття,відходи; 
---привести у справний стан інструменти; 
---старанно прибрати робоче місце; 
---покласти інструменти на відведене для них місце; 
---привести себе до порядку. 
10.При струганні лозових стрічок: 
---стругання виконувати в установлених місцях,використовуючи пристрої; 
---перед струганням налагодити інструмент; 
---остерігатися порізів і поранень.                                                                           
11.При роботі з рідинами: 
---підлога повинна бути чистою і сухою; 
---слідкувати,щоб при закипанні рідина не виливалася через край; 
---кришки гарячого посуду брати коротким рушником і відкривати від себе; 
---остерігайтеся опіків; 
---при обкоровуванні користуйтеся рукавицями. 
12.Під час оздоблення виробів: 
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---працювати в гумових рукавицях;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
---працювати в добре провітрюваному приміщенні,або на чистому повітрі; 
---водні барвники,протрави,фарби,лаки наносити на поверхню за допомогою пензлів,або 
тампонів; 
---працювати подалі від відкритого вогню; 
---не користуватися електронагрівальними приладами,та устаткуванням,що може 
спричинити появу іскри; 
---категорично забороняється доторкатися до обличчя,особливо до очей; 
---місця,де проводять оздоблення повинні бути укомплектовані засобами пожежогасіння; 
---після роботи вимийте і покладіть пензлі на відведене для них місце; 
---приберіть робоче місце; 
---після роботи вимийте руки теплою водою з милом.Якщо фарба не відмивається,змочіть 
руки оліфою,олією,або нашатирним спиртом. 
13.Під час різання: 
---при перенесенні ріжучих інструментів ріжучі частини повинні бути захищені; 
---класти лезами від себе,або лезами донизу; 
---працювати гострими,добре заточеними інструментами; 
---небезпечно різати в напрямку руки,що підтримує деталь; 
---небезпечно працювати,упираючи деталь в груди чи до коліна; 
---спостерігати,щоб на шляху руху ріжучого інструменту  не було частин тіла. 
14.При заготівлі прута,чи інших природніх матеріалів; 
---остерігатися попадання енцефалітних кліщів на тіло; 
---остерігатися укусів отруйних змій та комах; 
---остерігатися попадань в воду,в трясовину; 
---бути обережними при застосуванні ріжучих інструментів; 
---працювати в рукавицях,а після закінчення роботи вимити руки з милом; 
---перед вживанням їжі під час заготівлі вимити руки; 
---не завдавати шкоди природі. 

Перша допомога при травматичних пошкодженнях і порізах 
інструментами. 
При порушенні правил техніки безпеки можуть траплятися нещасні випадки: травматичні 
пошкодження і порізи інструментами різних частин тіла. 
Утаких випадках треба користуватися аптечкою і вміти надати першу допомогу 
потерпілому.Коротко зупинимося на основних видах травматизму і способах надання 
першої допомоги. 

Дрібні порізи. 
Зняти чистою марлею,або ватою бруд з рани,залити її зеленкою.Накрити рану двома-трьома 
шарами чистої марлі,а поверх—тонким шаром вати і забинтувати.Не слід промивати 
рану,або поріз водою,щоб не занести мікробів(можна промити перекисом водню). 

Скалки. 
Змащують місце навколо скалки йодом і обережно витягують її голкою,або 
булавкою,попередньо змоченими йодом,або спиртом.Після цього змащують рану зеленкою 
і накладають марлеву пов’язку.Якщо скалку витягти не вдалося,то            
 потерпілого направляють до лікаря. 
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Ушиби 
Накласти пов’язку на забите місце,поверх покладіть пузир з льодом,снігом,або холодною 
водою і тримайте приблизно 30 хв.Тілу потерпілого дають повний спокій.При значних 
ушибах слід негайно викликати лікаря. 

Опіки. 
Пошкоджене місце змазують вазеліном.При появі пухирів прикладають компреси,змочені в 
содовому розчині,або міцно завареному чаї.Пухирі не можна проколювати чи 
розрізати;потерпілого слід негайно направити до лікаря. 

Запорошення очей. 
Відтягнути верхню повіку чистими пальцями намагаючись змити порошину сльозою.Якщо 
порошина не змивається,то накладають чисту пов’язку і звертаються до 
лікаря.Забороняється будь-кому з присутніх витягувати порошину з ока. 

Кровотеча з носа. 
Хворого треба покласти на спину так,щоб голова була най більше відхилена назад.На 
перенісся кладуть чисту марлю або ганчірку,змочену холодною водою.Уніс вводять 
шматочки вати,змочені перекисом водню.Хворому дають повний спокій. 

Отруєння чадним газом. 
Потерпілого негайно виносять на свіже повітря. Розтирають скроні і кисті рук нашатирним 
спиртом,або одеколоном,до носа прикладають, ватку змочену нашатирним спиртом,а до 
голови прохолодні компреси. 
 

Практичні роботи. 
Вивчення правил безпечної праці та прийомів надання першої допомоги. 
 
 

Закінчення. 
Дану роботу починалося з метою: 
---ознайомлення більшої кількості людей з лозоплетінням; 
---подання інформації  для тих,хто зацікавиться лозоплетінням; 
---допомоги тим,хто вирішить долучитися до лозоплетільників. 
Надіюся,що час затрачено не даремно,і  дана робота буде корисною для багатьох людей, 
любителів прекрасного і сміливих для спроби своїх сил і вмінь. 
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Література.                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

О.Ф.Стеченко.   Лозоплетіння. 

К.Эрнандес,Е.Паскуале.   Плетение из лозы. 

Е.Р.Донец,Р.А.Рачков.       Плетение из лозы и лыка. 

Б.Мейнард.                          Плетение. 

П.Романелли                       Плетение из прутьев. 

В.А.Таболин                        Ажурная лоза. 

В.Козлов                              Плетение из ивового прута. 

А.Котельников                    Методическое пособие по лозоплетению. 

К.К.Миринаускас                Изготовление плетеных изделий. 

Д.С.Денисов                         Петербургская лоза. 

А.М.Коноваленко                Плетение. 

Ф.Ф.Трапезников                 Плетение швового прута и бересты. 

Сборник Плетение из лозы и других материалов. 

Н.Толмачёва                         Плетение из лозы. 

А.С.Лихонин                        Плетёный интерьер своїми руками. 

Д.В.Нестерова                      Плетение лозой,ивой,берестой. 

А.Обухович Технология плетения изделий бытового и декоративного 

                                               назначения из лозовых материалов. 

А.А.Бескодаров                    Художественное плетение из ивового прута. 

В.М.Дубровский                   32 урока плетения из лозы. 

К.В.Бобрищев                        Секреты народного ремесла 

В.А.Барадулин                       Сельському учителю о народных промыслах. 

Г.Я.Федотов                           Волшебный мир дерева. 

А.С.Хворостов                      Декоративно-прикладное искусство в школе. 
 
 www.lozahobbi.ru;       www.pletun.ru;     www.traditions.ru;      www.lozopletenie.ru;  

http://www.lozahobbi.ru/
http://www.pletun.ru/
http://www.traditions.ru/
http://www.lozopletenie.ru/
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www.shkolaremesl.ru; www.narod.ru;  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

http://www.shkolaremesl.ru/
http://www.narod.ru/
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Проект 
 
на виготовлення 
(назва виробу) 
 
 
 
 
                                          Виконав: 
                                              учень ЗОШ  
 
                                                                       Керівник проекту : 
                                                                       вч.трудового навчання 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зміст проекту 
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  1. Паспорт проекту. 

   2. Опис проекту. 

   3. Додатки. 

   4. Матеріально-технічне, інформаційно-технічне 

забезпечення. 

   5. Очікуваний остаточний продукт проекту: 

        (назва виробу) 

         6. Форма презентації:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 
Паспорт проекту 
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 Тип проекту: 

                       - інформаційний, технологічний (за видом); 

                                       -   між предметний (за змістом); 

                                       -   зовнішній (за характером контактів) ; 

                          -   індивідуальний (за кількістю учнів); 

                         -   короткотривалий (за терміном виконання); 
 

 
 

 Навчальні предмети: 
 

- народознавство; 

-  історія України; 

-  трудове навчання;  

- заняття за інтересами; 

-  креслення. 

  Клас:       
 

  Кількість учнів:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Мета проекту: 
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* Поглибити знання з історії розвитку ремесла в певній 

місцевості. 

* Розвинути трудові навички роботи з деревиною. 

* Виховання любові до народних традицій . 

* Збагатити свій активний словник. 

 

Завдання проекту: 
* Здійснити підбір матеріалу та інструментів для 

виготовлення виробу. 

* Осмислити технологічну послідовність виготовлення 

виробу. 

* Скласти технологічну карту. 

* Виготовити виріб. 

* Здійснити захист виробу. 
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Очікувані результати: 
 

* Вміти застосовувати отримані теоретичні знання в  

практичній діяльності. 

* Виявити свої здібності, набуваючи практичних умінь у 

роботі із матеріалом. 

* Розвивати свої пізнавальні інтереси. 

* Набути навичок у практичній роботі. 

* Вдосконалювати свої вміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі. 

* Практичне використання виробу. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
Опис проекту. 
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Додаток 1 
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Технологічна карта 
на виготовлення виробу. 
 
№  

Зміст операції 
 
 

 
Ескіз 

 
Обладнання та 
матеріали 

1 2 3 4 
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Етапи реалізації проекту. 
 

* Опрацювання літератури по даному завданню. 

* Розподіл доручень між керівником проекту та 

учасником проекту. 

* Співпраця з батьком та дідусем. 

* Систематизація та оформлення отриманого матеріалу. 

* Виготовлення виробу. 

* Представлення та захист проекту. 
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                           Словник 
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Матеріально-технічне, інформаційно-
технічне забезпечення. 
 
 

Матеріали: 

 Обладнання:  

Інструменти:  

ПК, література) 
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Остаточний продукт 
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Фотоальбом 
 
виробів  аналогів 
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                                   Послідовність плетіння дна. 
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                          Плетіння ажурної хлібниці.  
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                             Плетіння кошика з двох обручів 
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                 Послідовність плетіння кошика з трьох обручів. 
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                            Послідовність плетіння підставки 
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                       Послідовність   плетіння    підставки.  
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 



 179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 



 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 181 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              



 182 

                                  
 

                                  
 

                                  



 183 

 
 
 
                                                                                                                                            

                                 
 

                                 
 



 184 

                                 
                                
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 



 185 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186 

                        

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Послідовність виготовлення сувеніра. 
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                   Послідовність виготовлення табуретки. 
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  Послідовність виготовлення тарілки. 
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                  Виконання плетіння вузликовою технікою. 
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Виготовлення кошика витим(спіральним) способом 
плетіння  

Кошик, сплетений витим способом.  

Плетіння починається з вершин прутів.   
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Всього потрібно сім довгих і тонких прутів,довжиною 80-90 см.Їх вирівнюють в вершинах 
по товщині і обрізують,з розрахунком,щоб товщина обрізаних прутів була не менше 2 
мм(пізніше можна брати і менше (до0,5 мм)) 

Пучок прутів обмотують декількома витками тонкого мідного дроту на від стані 15-20 мм. 
від обрізаного краю,беруть пучок в ліву руку,а правою починають плетіння.  

Плетіння дна кошика. 
 

     
 

    

   
Cпочатку 1-им прутом обгинають зверху 2-ий та 3-ій прути,після чого його перевивають на 
пів-оберта з 2-им прутом;3-ій перевивають з 4-им і т.д.Коли 7-ий прут перевиється з 2-им 
прутом,то починається 2-ий ряд плетіння.Слідкуйте,щоб дно було злегка випуклим.Коли 
воно буде 80-90 мм. Діаметром,витки і ряди зразу починайте піднімати доверху,переходячи 
на плетіння похилих стінок 
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Плетіння стінок кошика 

 

 

    

   

    

                                                    

Прути заплітають до кінця.Потрібна чимала сила і витривалість пальців правої руки для 
перекручування товстих кінців.Верх виробів завершують так: чергову пару кінців(останню) 
перекручують не напівоберта ,а на повний оберт.Після попередній(лівий) прут пропускають 
вниз і притискають до останнього ряду наступним прутом,кінець якого пропускають в 
щілину між двома верхніми рядами справа від сусіднього гвинтового ребра. 
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Виготовлення ручки кошика. 

   
 

   
 
 

    

Ручку будемо робити з двох лозин.Починаємо в місці закінчення плетіння стінки.Це 
потрібно для того,щоб закріпити ручкою два прути стінки і запобігти 
розплітанню.Перегинати прути ручки потрібно дуже обережно,при переломі,прут 
поміняти,Довжина ручки на вибір.Можна робити і з 3-4-ьох прутів 
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Два останні рисунки показують вигляд дна та стінок кошика.Після сплетення ручки, 
підчистити плетіння,якщо е переломи,то переплести кошик.Можна покрити лаком.Якщо 
плетіння з необкорованої лози то лакування  обов’язкове. 

Виготовлення шелестівки витим способом. 
 
Для шелестівки потрібно 8 прутів довжиною 85-95 см,однакового діаметру та 
довжиниНайкраще підійде сорт лози з великою серцевиною. 
 

                                         
Прути вирівнюють в товщому кінці,в центр пучка вкладають лозину діаметром 5 мм та 
довжиною 80 мм, перев’язують в двох місцях,відступаючи на 5 мм від краю палички 
,ближче до середини.Один з прутів витягують на 70 мм,з нього буде зроблена петля на 
ручці. 
Після всі прути почергово загинають вбік в місці верхнього з’днання,до горизонтального 
положення,навіть і більше.Прути,котрі не витримали згинання замінюють.Верхню зав’язку 
замінюють кільцем з тонкої лозової стрічки(ширина 2-2,5 мм,товщина 0,4 мм).Стрічку 
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згинають на кінці пополам(довжина загину 2-3 см),захоплюють петлею,що утворилася за 
один з прутів,і пучок з достатнім натягом обмотують двома-трьома витками,суцільно.Після 
вільний кінець стрічки протягують під кільце,що утворилося по канавці ,між прутами.В 
місці виходу стрічки основу нахиляють вниз,стрічкою обгинають її зверху і знову 
протягують під кільце знизу вверх. 

                                         
  
                                                          Плетіння з розширенням. 
 

                          
 

                          
 

                                                                
 
                                                Плетіння з звуженням 
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             Не забути вкласти всередину гороху,або кісточок вишні,чи камінчиків. 
 
 Виготовлення ручки,використовуючи стрічку,обмотуючи її,як описано вище 
 

                                 
 

                                                Настінне кашпо.  
 

                              
 
Виріб плетуть на дерев’яному денці.Розмір залежить від розміру виробу.Свердлимо отвори 
під стоячки.Вкладаємо стоячки і зв’язуємо їх під денцем.Плетемо до потрібної 
висоти,закінчуємо плетіння і виплітаємо ручку 
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                                  Плетіння шелестівки-маракаса. 
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Для плетіння використовуємо круглу паличку та тонкі,але довгі прути. 
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Нижній кінець загострюємо,і трохи відступивши,вирізуємо жолобок,щоб краще закріпити 
кінці.Після беремо 14 прутів(таку кількість,щоб обхопила паличку без зазорів),зв’язуємо їх 
біля нижнього кінця палички,використовуючи лозову стрічку.В верхній частині, 
відступивши на довжину ручки,прути обхоплюємо одним прутом(3-4 оберти).Після того 
прути відгинаються,додається ще один прут і продовжується плетіння вірьовки з двох 
прутів.Прути основи відгинаються на себе і плетіння розширюється 
 

                             
  
 
Паралельно ведемо плетіння верхньої частини маракасаРобимо хрестовину3х4 прути,щоб 
кількість кінців була також 14,як в нижній частині.Плетіння ведемо в формі половинки 
яйця,вірьовкою з двох прутів.  
Постійно порівнюємо нижню і верхню частини.Потрібно підігнати плетіння так,щоб кола 
були однаковими.Три останніх ряди верхньої і нижньої половинки закінчити вірьовкою з 
трьох прутів. 
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 Готуємо 28 прутів для плетіння ажуру.Нижню частину наповнюємо 
наповнювачем(шкарлупою горіхів-фісташок,горохом,кісточками фруктів).  
 
 
З’єднавши верхню і нижню частину,тримаємо конструкцію в лівій руці,а правою шилом 
піднімаємо 6 рядів вірьовки з трьох прутів і пропускаю між ними 14 прутів 
ажуру,верхівками вниз,а товстішими кінцями доверху.Верхівки в нижній частині,а товщі 
кінці в верхній частині маракаса.Підкладаємо ще по пруткові,утворюючи двійки,напрямлені 
вниз.З них формуємо ажур:обгинаємо дві стойки зверху,а одну ззаду.Підтягуємо прути.і 
щільно притискаємо ажур до шелестівки. 
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Тепер всі прути напрямлені вверх.Зних робимо ажур на 3 кроки:під дві стойки,на одну 
зверху,і за одну.Ажур щільно прилягає до шелестівки.З кінців,що залишилися,робимо 
складну косу з підстановкою 3-ьох прутів. 
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Опісля оформлюю нижню частину ручки:підрізаю залишкове,закріплюю прутом.Іще одним 
прутом посередині ручки.  
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                                   Послідовність плетіння ручки кошика. 
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                                   Зображення деяких виробів. 
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