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В описанието са използвани US термини  
 

Съкращения: 
 

бр. бримка н.п. нисък пълнеж Bl задна част на 
бримката 

р. ред полуст. полустълбче Fl предна част 
на бримката 

възд.бр. въздушна 
бримка, верижка 

ст. с 
1нам 

стълбче с една 
наметка 

Bp отзад напред 

залеп.бр. залепена бримка ст. с 
2нам 

стълбче с две 
наметки 

Fp отпред назад 

нам. наметка ст. с 
3нам 

стълбче с три 
наметки 

  

 
Съвети – Те са с наклонен шрифт и са оцветени в лилаво. Задачата им е да ви 
помогнат и упътят и надявам се да ви улеснят, особено ако сте начинаещ; 
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[сн.] – Илюстрирано е на снимка със съответния номер (например [сн.1]- 
погледнете снимка [сн.1] ); 
 
* * - Повторете инструкциите между звездичките указания брой пъти. Това обикновено 
е целия повтор и съдържа в себе си и други инструкции (като например повтор в 
обикновени скоби); 
 
() или ( ) – Повторете инструкциите между скобите указания брой пъти (такъв повтор е 
възможно да срещнете няколко пъти в основния повтор). 

 
 

Специални бримки 
 
Picot-tr/ Пико с 2нам.: Изпълнете ст. с 2нам., както обикновено, 3възд.бр., промушете 
куката през предната и страничната част на бримката, на куката трябва да имате 3бр., 
наметнете и изтеглете през всичките 3бр.за да ги залепите заедно. 
 
Bltr3tog/ 3ст. с 2нам. с общ връх изпълнени в задната част на бр.: Наметнете два пъти, 
промушете куката в задната част на бр., наметнете и изтеглете бр., на куката тр. да имате 
4бр., наметнете и изтеглете през две бр. два пъти, на куката сега имате 2 бр. Повторете 
същото за още две стълбчета. На куката трябва да имате 4бр., наметнете и изтеглете през 
всичките 4бр. 
 
 
61. Присъединете със стоящо ст. с 1 нам. в последната бр., на която и да е дълга страна  
[сн.1], 
*Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам), ст. с 
1нам. в следв. 12бр., 
(пропуснете следв. 3бр., (в следв. пропусната бр. от 59-ти ред [това е пропуснатата бр. 
зад надиплената бр.] (ст. с 2нам, picot-tr, ст. с 2нам.) [сн.2,3,4], пропуснете следв. 2бр.) 
7пъти, пропуснете следв.бр. [2ия н.п.], ст. с 1нам. в следв. 17бр.) 3пъти, 
пропуснете следв. 3бр., (в следв.бр. [която е пропуснатата бр. зад надиплената бр.] (ст. 
с 2нам., picot-tr, ст. с 2нам.), пропуснете следв. 2бр.) 7пъти, пропуснете следв.бр. [2ия н.п.], 
ст. с 1нам. в следв. 12бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам), ст. с 
1нам. в следв. 10бр., 
(пропуснете следв. 3бр., (в следв.бр. [която е пропуснатата бр. зад надиплената бр.] (ст. 
с 2нам., picot-tr, ст. с 2нам.), пропуснете следв. 2бр.) 7пъти, пропуснете следв.бр. [2ия н.п.], 
ст. с 1нам. в следв. 14бр.) 4пъти, 
пропуснете следв. 3бр., (в следв.бр. [която е пропуснатата бр. зад надиплената бр.] (ст. 
с 2нам., picot-tr, ст. с 2нам.), пропуснете следв. 2бр.) 7пъти, пропуснете следв.бр. [2ия н.п.], 
ст. с 1нам. в следв. 10бр.*[сн.5,6]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. ст. с 1нам. Съединете със залеп.бр. със 
стоящото стълбче с 1нам. в задната част на бр. 
 
Трябва да имате:  
Къса страна: 79ст. с 1нам., 4 групи лъчи от 14ст. с 2нам. и 7 picot-tr всяка, 1 ъглово простр. 
от 2възд.бр.,Дълга страна: 80ст. с 1нам., 5 групи лъчи от 14ст. с 2нам. и 7 picot-tr всяка, 1 
ъглово простр. от 2възд.бр. 
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Съвет: за всички bldc работете  едновременно в задната част на бримката и в 3та 
възд.бр. за да са по-стабилни стълбчетата . 
 
62. Изпълнете 3възд.бр. [счита се за ст. с 1нам.], bldc в следв. 2бр. [сн.1], 
*Къса страна: в ъгловото простр. от  2възд.бр. (2полуст., 2възд.бр., 2полуст.), bldc в следв. 
12бр. [сн.2], 
(пропуснете следв. 2бр., (bltr3tog около следв. 3бр. [сн.3], 3възд.бр.) 6пъти,  
bltr3tog около следв. 3бр., пропуснете следв. 2бр., bldc в следв. 13бр.) 3пъти,  
(пропуснете следв. 2бр., (bltr3tog около следв. 3бр., 3възд.) 6пъти,  
bltr3tog около следв. 3бр., пропуснете следв. 2бр., bldc в следв. 12бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от  2възд.бр. (2полуст., 2възд.бр., 2полуст.), bldc в следв. 
10бр.,   
(пропуснете следв. 2бр., (bltr3tog около следв. 3бр., 3възд..бр.) 6пъти,  
bltr3tog около следв. 3бр., пропуснете следв. 2бр., bldc в следв. 10бр.) 5пъти* [сн.4,5]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете последните 3 bldc. Съединете със залеп.бр. в 
третата възд.бр. на началното стълбче, отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате:  
Къса страна: 4полуст., 63 bldc, 4 групи лъчи от 7 bltr3tog  и 6възд.простр. от 3възд.бр.всяка, 
1 ъглово простр. от 2възд.бр. Дълга страна: 4полуст., 60 bldc, 5 групи лъчи от 7 bltr3tog  и 
6възд.простр. от 3възд.бр.всяка, 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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Съвет: Уверете се, че всички ст. с 2нам. са изпълнени пред 62-ри ред. 
 
63. Присъединете със стоящ blsc в последната бр., на която и да е дълга страна [сн.1], 
*Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), blsc в следв. 13бр. 
[сн.2], 
(пропуснете следв.бр., ст. с 3нам. между ст. с 1нам. и ст. с 2нам. от 61-ви ред,  
(fpsc около следв. bltr3tog, ст. с 3нам. между групите ст. с 2нам. от 61-ви ред, 3н.п. в следв. 
простр. от 3възд.бр., ст. с 3нам. между групите ст. с 2нам. от 61-ви ред) [сн.3,4] 6 пъти, fpsc 
около следв. bltr3tog, ст. с 3нам. между ст. с 2нам. и ст. с 1нам. от 61-ви ред, проп. следв. 
бр., blsc в следв. 11бр.) 4 пъти, blsc в следв. 2бр., 
 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), blsc в следв. 11бр.,  
(пропуснете следв.бр., ст. с 3нам. между ст. с 1нам. и ст. с 2нам. от 61-ви ред,  
(fpsc около следв. bltr3tog, ст. с 3нам. между групите ст. с 2нам. от 61-ви ред, 3н.п. в следв. 
простр. от 3възд.бр., ст. с 3нам. между групите ст. с 2нам. от 61-ви ред) 6 пъти, fpsc около 
следв. bltr3tog, ст. с 3нам. между ст. с 2нам. и ст. с 1нам. от 61-ви ред, проп. следв.бр., 
blsc в следв. 8бр.) 5 пъти, blsc в следв. 3бр.* [сн.5]. b 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. blsc. Съединете със залеп. бр. с blsc, отрежете 
конеца и приберете края или можете да продължите със същия цвят. 
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Трябва да имате:  
Къса страна: 2н.п., 59 blsc, 4 групи лъчи от по 18н.п., 7 fpsc, 14ст. с 3нам. всяка, 1ъглово 
простр. от 2възд.бр., Дълга страна: 2н.п., 54 blsc, 5 групи лъчи от по 18н.п., 7 fpsc, 14ст. с 
3нам. всяка, 1ъглово простр. от 2възд.бр. 
 
 

 
 
64. Присъединете със стоящ н.п. в посл.бр., на която и да е дълга страна [сн.1] или 
изпълнете 1възд.бр. и н.п. в същата бр., н.п. в следв.бр. ако решите да продължите със 
същия цвят, 
*Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 14бр., 
((fpsc3tog около следв. 3бр. [които са ст. с 3нам., fpsc, ст. с 3нам.], н.п. в следв. 3бр.) 6 
пъти,  
fpsc3 tog около следв. 3бр., н.п. в следв. 11бр.) 4 пъти, н.п. в следв. 3бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв 12бр., 
((fpsc3tog около следв. 3бр.[които са ст. с 3нам., fpsc, ст. с 3нам.], н.п. в следв 3бр.) 6 
пъти,  
fpsc3 tog около следв. 3бр., н.п. в следв 8бр.) 5 пъти, н.п. в следв 4бр. * [сн.2,3]. 
 

Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. н.п. (или посл. 2н.п.). Съединете със залеп.бр. 
със стоящия н.п., отрежете конеца и приберете края. 
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Трябва да имате:  
Къса страна: 63н.п., 4 групи лъчи от по 18н.п. и 7 fpsc3tog всяка, едно ъглово пространство 
от 2възд.бр., 
Дълга страна: 50н.п., 5 групи лъчи от по 18н.п. и 7 fpsc3tog всяка, едно ъглово пространство 
от 2възд.бр.. 
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Съвет: 1та, 3та и 5та групи от ст. с 2нам. ще попаднат в 1то, 4то и последното fpsc3tog. 
 
65. Присъединете със стоящ н.п. в посл.бр., на която и да е дълга страна [сн.1]. 
*Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 12бр.,  
(пропуснете следв. 3бр., (в следв.бр. (3ст. с 2нам., picot-tr, 3ст. с 2нам.) [сн.2], пропуснете 
следв. 2бр., н.п. в следв.бр., пропуснете следв. 2бр.) [сн.3] 4 пъти, (в следв.бр. (3ст. с 
2нам., picot-tr, 3ст. с 2нам.), пропуснете следв. 3бр., н.п. в следв. 5бр.)) 4 пъти, н.п. в 
следв. 7бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 10бр.,  
(пропуснете следв. 3бр., (в следв.бр. (3ст. с 2нам., picot-tr, 3ст. с 2нам.), пропуснете следв. 
2бр., н.п. в следв.бр., пропуснете следв. 2бр.) 4 пъти, (в следв.бр. (3ст. с 2нам., picot-tr, 
3ст. с 2нам.), пропуснете следв. 3бр., н.п. в следв. 2бр.)) 5 пъти, н.п. в следв. 8бр. *[сн.4]. 
 

Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл.н.п. Съединете със залеп.бр. със стоящия н.п., 
отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате:  
Къса страна: 41н.п., 4 групи лъчи от по 4н.п., 5 групи от по 6ст. с 2нам. и 1 picot-tr всяка, 1 
ъглово простр. от 2възд.бр., 
Дълга страна: 30н.п., 5 групи лъчи от по 4н.п., 5 групи от по 6ст. с 2нам. и 1 picot-tr всяка, 
1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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66. Присъединете със стоящ н.п. в посл.бр., на която и да е дълга страна[сн.1], 
*Къса страна:  в ъгловото простр. от 2възд.бр. (н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 9бр., 
пропуснете следв. 3бр., в следв.бр.((1възд.бр., picot-tr) два пъти, 1възд.бр.), 
((blsc в следв. picot-tr, 1възд.бр., в следв. н.п. ((picot-tr, 1възд.бр.) 3 пъти) 4 пъти,  
blsc в следв. picot-tr, 1възд.бр., в 3ия/центр. н.п. (picot-tr, 1възд.бр.) 2 пъти) 3 пъти,  
(blsc в следв. picot-tr, 1възд.бр., в следв. н.п. ((picot-tr, 1възд.бр.) 3 пъти) 4 пъти,  
blsc в следв. picot-tr, 1възд.бр., в следв. н.п. (picot-tr, 1възд.бр.) 2 пъти, пропуснете следв. 
3бр, н.п. в следв. 9бр.[сн.2], 
 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр. (н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 7бр., 
пропуснете следв. 3бр., в следв. н.п. (1възд.бр., picot-tr) 2 пъти, 1възд.бр., 
((blsc в следв. picot-tr, 1възд.бр., в следв. н.п. (picot-tr, 1възд.бр.) 3 пъти) 4 пъти,  
blsc в следв. picot-tr, 1възд.бр., picot-tr в 1ия н.п., пропуснете следв. н.п., 1възд.бр.) 4 пъти,  
(blsc в следв. picot-tr, 1възд.бр., в следв. н.п. (picot-tr, 1възд.бр.) 3 пъти) 4 пъти, 
blsc в следв. picot-tr, в следв. н.п. (1възд.бр., picot-tr) 2 пъти, 1възд.бр.,  
пропуснете следв. 3бр., н.п. в следв. 7бр.*[сн.3]. 
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Повторете от * до * два пъти, пропуснете последния н.п. Съединете със залеп.бр. със стоящия 
н.п., отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате:  
Къса страна: 20н.п., 20 blsc, 5 групи от 2 picot-tr плюс 3 простр. от 1възд.бр., 16 групи от 3 
picot-tr плюс 4 простр. от 1възд.бр., 1 ъглово простр. от 2възд.бр., 
Дълга страна: 16н.п., 25 blsc, 4 групи от 1 picot-tr  плюс 2простр. от 1възд.бр., 2 групи от 2 
picot-tr плюс 3простр. от 1възд.бр., 20 групи от 3 picot-tr плюс 4простр. 1възд.бр., 1 ъглово 
простр. от 2възд.бр. 
 

 
Относителен размер: 
 
Ако сте работили с прежда  Double Knitting и кука 4мм (G hook):  
Къса страна: 39½ инча/100 см; 
Дълга страна: 47 инча/119.5 см; 
 
Ако сте работили с прежда Aran и кука 5.5мм:  
Къса страна: 40 инча/101.5 см; 
Дълга страна: 48 инча/122 см. 
 
Край на част 5. 


