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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 
 
Star stitch/ звезда: обяснена е в редове 54 и 55. 
 
Ruffle stitch / Надиплена бримка: Изпълнява се над три бримки. В указаната бримка 
изпълнете нисък пълнеж в предната страна на бримката. Около стълбчето на същата бримка 
изпълнете отпред назад и отгоре надолу както следва – 1 полустълбче и 3 ст. с една нам. 
Пропуснете следващата бримка. В следващата бримка изпълнете нисък пълнеж в предната 
страна на бримката. 
 
 
 
Съвет: Когато изпълнявате начална бримка „звезда“, „окото“ формирано от 1възд.бр. 
е само за да бъде формирана звездата, в следващия ред не се работи в него. По-подробни 
снимки можете да видите при редове 50 и 51. 
 
54. *Къса страна: [начална бримка “звезда“] Присъединете със стоящо полуст. в ъгловото 
простр. от 2възд.бр.в края на която и да е дълга страна, 1възд.бр. за да оформите „окото“, 
промушете куката в окото и изтеглете бр., повторете във върха на полустълбчето, в ъгловото 
простр. от 2възд.бр. и в следв. 2бр. На куката трябва да имате 6бр., наметнете и изтеглете 
през всичките 6бр. Изпълнете 1възд.бр. за да затворите бримката и да оформите „окото“ на 
звездата [сн.1] 
 
(Промушете куката в „окото“ на предходната звезда и изтеглете бримка, повторете в 
последния „лъч“ на звездата, след това  в същата бримка от 53-ти ред, в която е изпълнен 
последния лъч, както и в следващите 2бр. [трябва да имате 6бр. на куката], наметнете и 
изтеглете през всичките 6бр., 1възд.бр. за да затворите) 59 пъти, [последната бр. на 
последната звезда ще попадне в ъгловото пространство], в ъгловото простр. от 2възд.бр. 
(полуст., 1възд.бр.), поставете маркер в простр. от 1възд.бр. 
Дълга страна: изпълнете начална бр. звезда, започвайки в ъгловото простр. от 2възд.бр., 
направете още 67 звезди [последната бр. на последната звезда ще попадне в ъгловото 
пространство], в ъгловото простр. от 2възд.бр. (полуст., 1възд.бр.), поставете маркер в 
простр. от 1възд.бр. *[сн.2]. 
 
Съвет: всеки ъгъл ще има 1полуст., 1възд.бр. и полустълбчето на началната бр. звезда 
на всяка страна, поставете маркер в простр. от 1възд.бр. 
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Повторете от * до * два пъти. Съединете със залеп.бр. със стоящото полустълбче. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 60 звезди, плюс ъгловата група от 1полуст. и 1възд.бр. 
         Дълга страна: 68 звезди, плюс ъгловата група от 1полуст. и 1възд.бр. 
 

 
 
55. Продължение на бримка „звезда“. Изпълнете  1възд.бр., ОБЪРНЕТЕ ПЛЕТИВОТО, 
опаковата страна трябва да е откъм вас.  
Дълга страна: *в ъгловото простр. от 1възд.бр.(полуст.,2възд.бр., полуст.), пропуснете 
следв. полуст., 2полуст. в „окото“ на следв. 68 звезди, пропуснете последното полуст. [сн.1], 
Къса страна: в ъгловото простр. от 1възд.бр.(полуст.,2възд.бр., полуст.), пропуснете следв. 
полуст., 2полуст. в „окото“ на следв. 60 звезди, пропуснете последното полуст.* [сн.2]. 
 
Повторете от * до * два пъти. Съединете със залеп.бр. с първото полуст., отрежете конеца и 
приберете края. 
 
Трябва да имате: Къса страна: 122 полуст., плюс едно ъглово простр. от 2възд.бр., 
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      Дълга страна:  138 полуст., плюс едно ъглово простр. от 2възд.бр. 

 
 
Обърнете плетивото, така че да е с лицевата страна към вас. 
 
Съвет: помнете, че обръщайки плетивото, върха на бримката, в който трябва да 
работите се намира след стълбчето, а не преди него. 
 
56.Присъединете със стоящо ст. с 1нам. в последната бр. на която и да е къса страна  [сн.1], 
Дълга страна: *в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), ст. с 
1нам. в следв. 138бр. [сн.2], 
Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), ст. с 
1нам. в следв. 122бр.* [сн.3]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. ст. с 1нам. Съединете със залеп.бр. със 
стоящото ст. с 1нам. 
 
Трябва да имате: Дълга страна: 142 ст. с 1нам., плюс ъгловото простр. от 2възд.бр. 
         Къса страна: 126 ст. с 1нам., плюс ъгловото простр. от 2възд.бр. 
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57. Изпълнете 3възд.бр. [счита се за ст. с 1нам.] [сн.1], ст. с 1нам. в следв. 2бр., 
Дълга страна: *в ъгловото простр. от 2възд.бр.( 2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), 
пропуснете следв.бр., ст. с 1нам. в следв. 141бр., 
Къса страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.( 2ст. с 1нам., 2възд.бр., 2ст. с 1нам.), 
пропуснете следв.бр., ст. с 1нам. в следв. 125бр.* [сн.2,3]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. 3ст. с 1нам. Съединете със залеп.бр. в 3-та 
възд.бр. на началното стълбче, отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате: Дълга страна: 145ст. с 1нам., плюс ъгловото простр. от 2възд.бр. 
         Къса страна: 129ст. с 1нам., плюс ъгловото простр. от 2възд.бр. 
 
 

 
 
58. 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. 13бр., 
(пропуснете следв. 3бр., в следв.бр.(( tr2tog, 1възд.бр.) 4пъти, tr2tog), пропуснете следв. 
3бр., н.п. в следв. 25бр.) 3пъти, пропуснете следв. 3бр., в следв.бр.(( tr2tog, 1възд.бр.) 
4пъти, tr2tog) [сн.2], пропуснете следв. 3бр., н.п. в следв. 13бр., 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 11бр., 
(пропуснете следв. 3бр., в следв.бр.(( tr2tog, 1възд.бр.) 4пъти, tr2tog), пропуснете следв. 
3бр., н.п. в следв. 22бр.) 4пъти, пропуснете следв. 3бр., в следв.бр.(( tr2tog, 1възд.бр.) 
4пъти, tr2tog), пропуснете следв. 3бр., н.п. в следв. 11бр.* [сн.3]. 
 
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: 103н.п., 4 групи лъчи от 5 tr2tog и 4 простр. от 1възд.бр. между тях, 1 ъглово 
простр. от 2възд.бр. 
Дълга страна: 112н.п., 5 групи лъчи от 5 tr2tog и 4 простр. от 1възд.бр. между тях, 1 ъглово 
простр. от 2възд.бр. 
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59. 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. 2бр., (fpdc около следв.бр., 4ст. с 1нам. в следв.пространство от 
1възд.бр.) 4пъти, 
fpdc около следв.бр., пропуснете следв. 2бр., н.п. в следв. 21бр.) 3пъти, пропуснете следв. 
2бр., 
(fpdc около следв.бр., 4ст. с 1нам. в следв. простр. от 1възд.бр.) 4пъти, 
fpdc около следв.бр., пропуснете следв. 2бр., н.п. в следв. 12бр.[сн.2], 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 10бр., 
(пропуснете следв. 2бр., (fpdc около следв.бр., 4ст. с 1нам. в следв.простр. от 1възд.бр.) 
4пъти,  
fpdc около следв.бр., пропуснете следв. 2бр., н.п. в следв. 18бр.) 4пъти, пропуснете следв. 
2бр., 
(fpdc около следв.бр., 4ст. с 1нам. в простр. от 1възд.бр.) 4пъти, 
fpdc около следв.бр., пропуснете следв. 2бр., н.п. в следв. 10бр.* [сн.3]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете посл. н.п. Съединете със залеп.бр. със стоящия н.п. 
 
Трябва да имате: 
Къса страна: 89н.п., 4 групи лъчи от по 16ст. с 1нам. 5 fpdc всяка, 1 ъглово простр. от 
2възд.бр. 
Дълга страна: 94н.п., 5 групи лъчи от по 16ст. с 1нам. 5 fpdc всяка, 1 ъглово простр. от 
2възд.бр. 
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60. Изпълнете 1възд.бр. и н.п. в същата бр.[сн.1], н.п. в следв.бр. 
Къса страна: *в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 13бр., 
((flsc в следв.бр., (fphdc, 3 fpdc) около стълбчето на същата бр., пропуснете следв.бр., flsc 
в следв.бр.) [образувахте надиплена бримка] 7 пъти, н.п. в следв. 21бр.) 3пъти, 
(flsc в следв.бр., (fphdc, 3 fpdc) около стълбчето на същата бр., пропуснете следв.бр., flsc 
в следв.бр.) [образувахте надиплена бримка] 7 пъти, н.п. в следв. 13бр. [сн.2], 
Дълга страна: в ъгловото простр. от 2възд.бр.(н.п., 2възд.бр., н.п.), н.п. в следв. 11бр., 
((flsc в следв.бр., (fphdc, 3 fpdc) около стълбчето на същата бр., пропуснете следв.бр., flsc 
в следв.бр.) [образувахте надиплена бримка] 7 пъти, н.п. в следв. 18 sts) 4пъти,  
((flsc в следв.бр., (fphdc, 3 fpdc) около стълбчето на същата бр., пропуснете следв.бр., flsc 
в следв.бр.) [образувахте надиплена бримка] 7 пъти, н.п. в следв. 11бр.*[сн.3]. 
 
Повторете от * до * два пъти, пропуснете последните 2н.п. Съединете със залеп.бр. с първия 
н.п., отрежете конеца и приберете края. 
 
Трябва да имате: 
Къса страна: 91н.п., 4 групи лъчи със 7 надиплени бр. всяка, едно ъглово простр. от 
2възд.бр.,Дълга страна: 96н.п., 5 групи лъчи със 7 надиплени бр. всяка, едно ъглово простр. 
от 2възд.бр. 
 
 

 
 
Относителен размер: 
 
Ако сте работили с прежда Double Knitting и кука 4мм (G hook):  
Къса страна: 34 инча/86.5см; 
Дълга страна: 41 инча/104см; 
 
Ако сте работили с прежда Aran  и кука 5.5мм:  
Къса страна: 45 инча/114см; 
Дълга страна: 49 инча/125см. 
 
 
Край на част 4  
 


