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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; 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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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 
 

Fptr Cluster: Наметнете на куката два пъти, промушете куката около указаното стълбче 

отпред назад,  

наметнете на куката и изтеглете бримка, наметнете отново на куката и изтеглете през 

двете бр. два пъти, на куката трябва да имате две бр. Повторете същото още два пъти 

около същото стълбче. Около стълбчето трябва да имате три стълбчета, а на куката трябва 

да имате 4бр. наметнете и изтеглете бр. през всичките 4бр. 

Полегатите клъстъри са обяснени в ред 94. 

 

Crab stitch/Рачешка стъпка: Това е нисък пълнеж изпълнен в посока обратна на 

нормалнмата посока на плетене. 

 

 

91. Присъединете със стоящо полуст. в ъгловото простр. от 2възд.бр. в края , на която и да 

е дълга страна, (2възд.бр., полуст.) в същото това простр. [сн.1], 

*Къса страна: 2 bpdc около следв. 2бр. едновременно[направете 2то bpdc под  1то] 113 пъти 

[сн.2,3], 

в ъгловото простр. от 2възд.бр. (полуст., 2възд.бр., полуст.), 

Дълга страна: 2 bpdc около следв. 2бр. едновременно [направете 2то bpdc под  1то] 127 

пъти, в ъгловото простр. от 2възд.бр. (полуст., 2възд.бр., полуст.)*[сн.4,5]. 

 

Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. ъглова група. Съединете със залеп.бр. със 

стоящото полуст., отрежете конеца и приберете края. 

 

Трябва да имате: Къса страна: 2полуст., 226 bpdc, 1 ъглово простр. от 2възд.бр.,  

         Дълга страна: 2полуст., 254 bpdc, 1 ъглово простр. от 2възд.бр.  
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92. Присъединете със стоящо полуст. в посл.бр., на която и да е дълга страна [сн.1], 

*Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(полуст., 2възд.бр., полуст.), полуст. в следв. 

228бр., 

Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(полуст., 2възд.бр., полуст.), полуст. в следв. 

256бр.*[сн.2,3]. 

 

Повторете от * до * два пъти, проп. посл. полуст. Съединете със залеп.бр. със стоящото 

полуст., ако решите да продължите със същия цвят  или отрежете конеца и приберете края, 

ако искате да смените цвета. 

 

Трябва да имате: Къса страна: 230полуст., 1 ъглово простр. от 2възд.бр.,  

         Дълга страна: 258полуст., 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 
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93. Ако сте решили да смените цвета - присъединете със стоящо ст. с 1нам. в ъгловото 

простр. от 2възд.бр. в края, на която и да е дълга страна [сн.1]. Ако сте решили да 

продължите  със същия цвят – изпълнете залеп.бр. в следв.бр. и в ъгловото простр. от 

2възд.бр.,  3 възд.бр.[счита се за ст. с 1нам.]. Следва (ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.) 

в същото това ъглово пространство [сн.2]. 

*Къса страна: (2възд.бр., пропуснете следв. 2бр., ст. с 1нам. в следв. 2бр.) 57 пъти, 

2възд.бр., проп. следв. 2бр., в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 

1нам.), 

Дълга страна: (2възд.бр., проп. следв. 2бр., ст.с 1нам. в следв 2бр.) 64 пъти, 2възд.бр., 

проп. следв. 2бр., в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 

1нам.)*[сн.3,4]. 

 

Повторете от * до * два пъти, пропуснете последната ъглова група. Съединете със залеп.бр. 

със стоящото ст. с 1нам., отрежете конеца и приберете края. 

 

Трябва да имате: Къса страна: 118ст. с 1нам., 58 простр. от 2възд.бр., 1 ъглово простр. от 

2възд.бр.,  

         Дълга страна: 132ст. с 1нам., 65 простр. от 2възд.бр., 1 ъглово простр. от 

2възд.бр. 
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Съвет: Полегатите клъстъри представляват fptr-cluster и се изпълняват около 2то 

стълбче от всеки чифт ст. с 1нам. на предходния ред.  

 

94. Присъединете със стоящ fpsc около 2то стълбче на 1та двойка стълбчета с 1нам. от 

ъгловото простр. в края, на която и да е дълга страна [P1], (3 възд.бр., fptr cluster около 

същото стълбче) [сн.2] [изпълнихте ъгловия полегат клъстър], 

(пропуснете следващото простр. от 2възд.бр.и следващото ст. с 1нам., fpsc около следв. ст., 

3 възд.бр., fptr-cluster около същото ст.) 249 пъти, поставете маркер във всеки ъглов 

полегат клъстър [сн.3,4,5]. 

 

Съединете със залеп.бр. със стоящия fpsc, отрежете конеца и приберете края. 

 

Трябва да имате: Къса страна: 58 fpsc, 58 полегати клъстъри, 1 ъглов fpsc и един ъглов 

полегат клъстър.  

      Дълга страна: 65 fpsc, 65 полегати клъстъри, 1 ъглов fpsc и един ъглов 

полегат клъстър. 
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95. Работейки над 94-ти ред, присъединете със стоящо полуст. между ст. с 1нам от 93-ти ред 

и полегатия клъстър в края, на която и да е дълга страна [сн.1], 

*Къса страна: Рабтейки в простр. от 3възд.бр.и в ъгловото простр. от 2възд.бр. на  93-ти ред 

(2полуст., 2възд.бр., 2полуст.)[сн.2], 

(полуст. между ст. с 1нам. от 93-ти ред и полегатия клъстър, 3полуст. работейки в  простр. 

от 3възд.бр.и в простр. от 2възд.бр. на  93-ти ред) 58 пъти, полуст. между ст. с 1нам. от 93-

ти ред и ъгловия полегат клъстър [сн.3], 

Дълга страна: Рабтейки в простр. от 3възд.бр.и в ъгловото простр. от 2възд.бр. на  93-ти ред 

(2полуст., 2възд.бр., 2полуст.), 

(полуст. между ст. с 1нам. от 93-ти ред и полегатия клъстър, 3 полуст. работейки в  простр. 

от 3възд.бр.и в ъгловото простр. от 2възд.бр. на  93-ти ред) 65 пъти, полуст. между ст. с 

1нам. от 93-ти ред и ъгловия полегат клъстър *[сн.4]. 

 

Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл полуст. Съединете със залеп.бр. със стоящото 

полуст. 

 

Трябва да имате: Къса страна: 237полуст., 1 ъглово простр. от 2възд.бр.,  

         Дълга страна: 265полуст., 1 ъглово простр. от 2възд.бр. 

 

 

 

Рачешката стъпка ще даде прекрасен завършек на вашият Cosmic Cal. 

 

96. Изпълнете 1възд.бр. и в обратна посока започнете да изпълнявате рачешка стъпка във 

всяка бримкадокато стигнете до ъгловото простр., 3 рачешки бр. в ъгловото простр. от 

2възд.бр.,повторете същото за всяка от страните [сн.1,2,3]. 

Съединете със залеп.бр. в първата рачешка бр., отрежете конеца и приберете края. 

 

Трябва да имате: Къса страна: 240 рачешки бр. 

         Дълга страна: 268 рачешки бр. 
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Относителни размери: 

 

Ако сте работили с прежда Double Knitting и кука 4мм (G hook):  

Къса страна: 54 инча/137 см; 

Дълга страна: 62 инча/157.5 см; 

 

Ако сте работили с прежда Aran и кука 5.5мм:  

Къса страна: 69 инча/175 см; 

Дълга страна: 77,5 инча/197 см. 

 

Край на част 9 

 


