
Модната чанта е верен спътник на всяка стилна визия. В съвременния 
забързан начин на живот,  плетените чанти не се нуждаят от причина, за да ги 
притежавате. Те могат да придружават всяка дама при пазаруване и разходка.

 
Основните детайли на чантата са плетени в три цвята прежда KAJA.

 Създайте бързо и лесно плетена чанта-шедьовър с цветове по ваш избор.

Чанта на една кука
KAJA®



Изпълнение:

Готовата чанта е с дължина 32 см и 
височина 35 см. 

Размер: 

• по 2 кълбета кроше KAJA от цветове     
  000, 310, 311
• една кука №3
• ножица
• плат за подплата
• декоративни елементи

Съкращения:     

• Б – бримка
• СБ – синджирена бримка
• Р – ред
• НП – нисък пълнеж
• ВП – висок пълнеж

С цвят №311 и конец от две нишки (по една 
от всяко кълбо) се заплитат 83 СБ.
1.Р – НП (82 Б)
2.Р – ВП (82 Б)
3.Р – НП (82 Б)
4.Р4.Р – Кръстосан ВП. Редът започва с 1 ВП, 
наметка, с куката се боде през 1 Б от дол- 
ния Р, изтегля се Б на височината на ВП от 
началото на Р, наметка и се изплита. За 
втория бод отново се намята конец, боде 
се в пропуснатата Б от предходния Р, из- 
тегля се висока Б, наметка и се изплита. 
ПродължаваПродължава се по този начин до края на Р, 
който завършва с 1 ВП.

5.Р – НП
6.- 8.Р – ВП
Във височина се повтарят редове от 3 до 
8. След 18.Р се плете с цвят №310, а след 
36.Р – с цвят № 000. След 54.Р (ВП с цвят 
000) се продължава по следния начин:
55.Р – релефен ВП

Материали:

KAJA®

Чанта на една кука
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