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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 
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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; 
 
[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 
 
Crossed dc/кръстосани ст. с 1нам.: Пропуснете една бр. и изпълнете ст. с 1нам. в следв.бр. 
Работейки пред току-що изпълненото стълбче, изпълнете ст. с 1нам. в пропуснатата бр. 
 
Cosmic Star/Космическа звезда: Обяснена е в редове 79 и 81. 
 
 
76. Присъединете със стоящо ст. с 1нам. в посл.бр., на която и да е дълга страна, ст. с 1нам. 
в предхождащата бр., за да оформите кръстосани стълбчета [сн.1,2], 
*Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.) [сн.3], 
(проп.следв.бр., ст. с 1нам. в следв.бр., ст. с 1нам. в проп.бр.) [представлява  бр. 
кръстосани стълбчета] [сн.4] 15 пъти, полуст. в следв. 3бр., н.п. в следв. 111бр., полуст. 
в следв. 3бр., (проп.следв.бр., ст. с 1нам. в следв.бр., ст. с 1нам. в проп.бр.) [представлява  
бр. кръстосани стълбчета] 15 пъти [сн.5], 
 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), 
(проп.следв.бр., ст. с 1нам. в следв.бр., ст. с 1нам. в проп.бр.) [представлява  бр. 
кръстосани стълбчета] 14 пъти, полуст. в следв. 3бр., н.п. в следв. 143бр., полуст. в 
следв. 3бр., (проп.следв.бр., ст. с 1нам. в следв.бр., ст. с 1нам. в проп.бр.) [представлява  
бр. кръстосани стълбчета] 14 пъти * [сн.6]. 
 
 Повторете от * до * два пъти, пропуснете последната бр. кръстосани стълбчета. Съединете 
със залеп.бр. със стоящото стълбче, отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате:  
Къса страна: 111н.п., 6полуст., 4ст. с 1нам., 30бр. кръстосани стълбчета, 1 ъглово простр. 
от 2възд.бр.,Дълга страна: 143н.п., 6полуст, 4ст. с 1нам., 28бр. кръстосани стълбчета, 1 
ъглово простр. от 2възд.бр. 
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77. Присъединете със стоящо ст. с 1нам. в посл.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. 181бр. [сн.2], 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), ст. с 
1нам. в следв. 209бр.* [сн.3]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. ст. с 1нам. Съединете със залеп.бр. със 
стоящото ст. с 1нам. само в задната стр. на бр. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 185ст. с 1нам., 1 ъглово простр. от 2възд.бр.,  
         Дълга страна: 213ст. с 1нам., 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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78. Изпълнете 3възд.бр. [счита се за bldc], bldc в следв. 2бр. [сн.1], 
*Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), bldc в 
следв. 185бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), bldc в 
следв. 213бр.* [сн.2,3]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. 3 bldc. Съединете със залеп.бр. в третата 
възд.бр. на стоящото стълбче, отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 4ст. с 1нам., 185 bldc, 1 ъглово простр. от 2възд.бр., 
         Дълга страна: 4ст. с 1нам., 213 bldc, 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
 
 

 
 
Космическа звезда част 1: Изпълнете tr5tog , като: 
1то ст. изпълнете в предната част на 3-та бримка, назад към blsc от 78-ми ред [тя съвпада 
със 7ия н.п. от предходния повтор], 
2то ст. – напред, в пр. част на следв. бр.от 77-ми ред, 
3то ст. – в пр. част на бр. през една напред от  77-ми ред, 
4то ст.-  в пр. част на бр. през една напред от  77-ми ред, 
5то ст. - напред , в пр. част на следв.бр. от 78-ми ред, 
 изпълнете 1възд.бр. за да затворите бр. и да обр. окото. 
 
79. 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. 9бр. 
[сн.2] 
(изпълнете Космическа звезда, пропуснете следв.бр., blsc в следв. 9бр. [3ия н.п. ще 
попадне в същата бр., в която е и  5то стълбче на Космическа звезда]) 18 пъти, [сн.3-
12], 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), blsc в следв. 8бр., 
(изпълнете Космическа звезда, пропуснете следв.бр., blsc в следв. 9бр. [3ия н.п. ще 
попадне в същата бр., в която е и  5то стълбче на Космическа звезда]) 20 пъти, 
изпълнете Космическа звезда, пропуснете следв.бр., blsc в следв. 8бр.*[сн.13,14]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете следв. blsc. Съединете със залеп.бр. със стоящия 
blsc, отрежете конеца и приберете края. 
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Трябва да имате: Къса страна: 2н.п., 171 blsc, 18 Cosmic Stars, 1 ъглово простр. от 
2възд.бр., Дълга страна: 2н.п., 196 blsc, 21 Cosmic Stars, 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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80. Присъединете със стоящо ст. с 1нам. в посл.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. 191бр., бъдете внимателни да не работите в „окото“ на Космическата 
звезда [сн.2,3,4], 
 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), ст. с 
1нам. в следв. 219бр., бъдете внимателни да не работите в „окото“ на Космическата 
звезда *[сн.5]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. ст. с 1нам. Съединете със залеп.бр. със 
стоящото ст. с 1нам., отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 195ст. с 1нам., 1 ъглово простр. от 2възд.бр., 
         Дълга страна: 223ст. с 1нам., 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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Космическа звезда част 2: За да завършите Космическата звезда е нужно да изпълните 
стълбчетата с 2нам. само в „окото“. 
 
81. Присъединете със стоящ blsc 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.), blsc в следв. 10бр.[сн.2], 
((ст. с 2нам. в окото на звездата, пропуснете следв.бр., blsc в следв.бр.) 3 пъти, blsc в следв. 
4бр. [5 x blsc между звездите]) 18 пъти [сн.3,4,5], blsc в следв. 5бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), blsc в следв. 9бр., 
((ст. с 2нам. в окото на звездата, пропуснете следв.бр., blsc в следв.бр.) 3 пъти, blsc в следв. 
4бр. [5 x blsc между звездите]) 21 пъти, blsc в следв. 4бр.*[сн.6,7]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. blsc. Съединете със залеп.бр. със стоящия 
blscотрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 2н.п., 141 blsc, 54ст. с 2нам., 1 ъглово простр. от 2възд.бр.,  
         Дълга страна: 2н.п., 160 blsc, 63ст. с 2нам., 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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82. Присъединете със стоящо ст. с 1нам. в посл.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. 11бр. [сн.2], 
((fpdc около следв.ст., ст. с 1нам. в следв.бр.) 3 пъти, ст. с 1нам. в следв. 4бр.) 18 пъти 
[сн.3,4],  
ст. с 1нам. в следв. 6бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), ст. с 
1нам. в следв. 10бр.,  
((fpdc около следв.ст., ст. с 1нам. в следв.бр.) 3 пъти, ст. с 1нам. в следв. 4бр.) 21 пъти,  
ст. с 1нам. в следв. 5бр.*[сн.5]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл.ст. с 1нам. Съединете със залеп.бр. със 
стоящото ст. с 1нам., отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 147ст. с 1нам., 54 fpdc, 1 ъглово простр. от 2възд.бр., 
        Дълга страна: 166ст. с 1нам., 63 fpdc, 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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83. Присъединете със стоящо ст. с 1нам. в ъгловото простр. от 2възд.бр. в края, на която и 
да е дълга страна, (ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.) в същото това ъглово простр. [сн.1], 
*Къса страна: пропуснете следв. 2бр., ст. с 1нам. в следв. бр.[сн.2], ст. с 1нам. в предходната 
пропусната бр. [за да образувате 1то кръстасона ст. с 1нам.] [сн.3], (пропуснете следв.бр., 
ст. с 1нам. в следв.бр., ст. с 1нам. в предходната проп.бр.) 99 пъти [сн.4], 
в ъгловото простр. от 2възд.бр. (2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), 
Дълга страна: проп. следв. 2бр., ст. с 1нам. в следв.бр., ст. с 1нам. в предходната 
пропусната бр. [за да образувате 1то кръстасона ст. с 1нам.], (пропуснете следв.бр., ст. с 
1нам. в следв.бр., ст. с 1нам. в предходната проп.бр.) 113 пъти, 
в ъгловото простр. от 2възд.бр. (2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.)*[сн.5]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. ъглова група. Съединете със залеп.бр. със 
стоящото ст. с 1нам., отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 4ст. с 1нам., 100 кръстосани ст. с 1нам., 1 ъглово простр. от 
2възд.бр.,  Дълга страна: 4ст. с 1нам., 114 кръстосани ст. с 1нам., 1 ъглово простр. от 
2възд.бр. 
 

 
 
 
Относителни размери: 
 
Ако сте работили с прежда Double Knitting и кука  4 мм (G hook):  
Къса страна: 47 инча/119.5 см; 
Дълга страна: 55 инча/140 см; 
 
Ако сте работили с прежда Aran и кука 5.5 мм:  
Къса страна: 59 инча/151 см;  
Дълга страна: 69,5 инча/177 см. 
 
Край на част 7 
 


