
КАК ДА БРОДИРАМЕ НА
ЩАМПИРАНА AIDA 14 ct

Лесно упътване за начинаещи
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ПОДГОТОВКА
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Избира се щампа. 

Подбират се подходящите
конци според легендата
или се купува щампа в
комплект с конците.

Избира се игла, удобна за
работа – препоръчваме
№24.

Щампата предварително
не се пере, навлажнява
или глади с пара – има
опасност от избледняване
на отпечатаните цветове.

 

 

 

Добре е панамата да се
обримчи предварително с
фестон бод или на машина,
за да се избегне
изнищването при по-дълго
бродиране.



ПОДГОТОВКА
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Избира се един от
цветовете за бродерия.
Препоръчваме да се
започва с по-тъмните.

Отрязва се конец с
дължина 80-100 см и се
разделя на две части – по
три нишки във всяка част.

 

В иглата се вдява един
тринишков конец.



БРОДИРАНЕ
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Започва се от място по
желание и се бродира
кръстат бод. 

При започване не се
прави възел, а се оставят
3-4 см конец, който след
това се покрива от
бодовете.

Препоръчваме да се
изработват наведнъж
всички участъци с един и
същ цвят, за да се
избегне честата смяна на
конци и за да има по-
малко преходи от
опаковата страна.

 

 

отпред

отзад



БРОДИРАНЕ
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Първа част на кръстатия
бод – от ляво надясно.

отпред

отзад
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Втора част на кръстатия
бод – от дясно наляво.

отпред

отзад
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Продължава се с
бродирането на полета
със същия цвят, като
целта е да се правят
минимум преходи и
конецът от задната
страна да е прибран под
бодовете.

отзад

отпред

При смяна на цвета
новият цвят се закрепва
с няколко бода от задната
страна на ръкоделието.



БРОДИРАНЕ
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Постепенно се запълва и
полето с втория цвят.

отпред

отпред

Добавя се и третият цвят.
Добре е светлите цветове
да бъдат най-накрая, за
да не се замърсят.



ЗАВЪРШВАНЕ
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Отзад може да бъде и по-
красиво и по-чисто, но и
така е добре.

отзад

Готовата щампа не се
пере – само се
навлажнява леко с
пулверизатор и се
изглажда внимателно
откъм опаковата страна. 

Може да се изглади и с
парна ютия, но на
минимално количество
на парата. 

Поставя се в рамка по
желание.

 

 



МИЛЕНА СТИЛ
ЕООД

email: 

sales.milenastyle@gmail.com

телефон:

032 / 67 19 10


