Творчість, що прикрашає життя
Сотвори благодать на просторі пустому –
Краса і майстерність поселять в домі.
О. Дольський
Кожна річ, виготовлена своїми руками, неповторна, стильна,
вишукана. Вона зберігає в собі тепло вашої душі, несе позитивну енергію та
радість для оточуючих. Дуже популярний в наш час напрямок „hand made” (в
перекладі з англійської „рукоділля”) сприяє створенню дружніх стосунків у
сім’ї, більш тісному спілкуванню батьків і дітей, знімає стрес. Книги, які ми
вам пропонуємо, допоможуть оволодіти мистецтвом рукоділля.

1.

СКАРБИ РУКОТВОРНОГО МИСТЕЦТВА

Людина і вишивка вже настільки давно йдуть по життю поруч, що ми
часто не помічаємо, наскільки звикли до намальованих голкою візерунків.
Вишивка супроводжує нас всюди – на одязі, на картинах, на предметах побуту.
Вишивка допоможе зробити ваші речі не просто красивими, а й унікальними!
Вышиваем в технике мережка. Скатерти,
салфетки, подушки / под ред. С.С. Скляр. – Харьков :
Книжный Клуб „Клуб Семейного Досуга” , 2014. – 78 с.
Ця
техніка
спочатку
була
широко
розповсюджена в Німеччині та скандинавських країнах,
але потім набула популярності і серед наших жінок.
Завдяки цій книзі, ви можете використати мотиви для
прикрашання скатертей, подушок та серветок. Вам
запропоновані 19 моделей для роботи.

Вышивка стежками. Шаг за шагом / под ред.
А. Скотт. – Белгород : Книжный Клуб „Клуб Семейного
Досуга”, 2009. – 127 с. : цв. ил.
Вам не обов’язково вміти шити. щоб створити
прекрасну вишивку, - більшість запропонованих в книзі
проектів прості у виконанні, супроводжуються покроковими інструкціями і детальними кольоровими ілюстраціями, а також мають оцінку складності.

Диаз М. Вышиваем крестом скатерти,
салфетки, полотенца / Мария Диаз ; пер. с англ. Е. Лесовиковой. – Харьков : Книжный Клуб „Клуб Семейного
Досуга” , 2013. – 128 с. : цв. ил.
24 нових вишуканих мотива для вишивки
хрестиком від дизайнера Марії Діаз не залишать вас
байдужими! В роботі вам допоможуть прекрасні кольорові
ілюстрації, схеми та інструкції. Вишивки стануть прикрасою будь-якого інтер’єру.

Наниашвили И. Н. Вышиваем натюрморты с
ягодами и фруктами / И. Н. Наниашвили, А. Г. Соцкова.
– Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. –
63 с. : цв. ил.
Завдяки цій книзі ви зможете створити на канві за
допомогою бісеру й муліне неповторні вироби мистецтва!
Ви легко навчитеся різноманітним технікам вишивання, а
також освоїте декоративні і контурні шви.

Никерк Д. ван. Вышиваем лентами цветы и
композиции / Ди ван Никерк, М. Жердева . – Харьков :
Книжный Клуб „Клуб Семейного Досуга”, 2015. – 160 с.
Вишивка стрічками – одна з найоригінальніших і
ефектних декоративних технік. Відкрийте для себе цей
чудесний вид рукоділля. Шовковими стрічками можна
вишити реалістичні об’ємні квіти й композиції. Автори
книги, відомі у всьому світі вишивальниці, з радістю
діляться секретами майстерності.

Чижик Т. Б. Искусство вышивки тесьмой /
Т. Б. Чижик , М.В. Чижик. – Ростов-на-Дону : „Феникс” ,
2006. – 176 с. : ил.
Це книга, яка розкаже і навчить вас, як із
звичайної тасьми, стрічки і шнура виготовити різноманітні
прикраси одягу й побуту, зробити штучні квіткові мотиви і
скласти з них картини, панно. Вишитий тасьмою або
шнуром виріб буде виглядати ефектно і підкреслюватиме
ваш індивідуальний стиль.

Додаткова інформація на сайтах:
Вишивка Хрестом Картини Схеми [Електронний ресурс] – Режим
доступу
//
http://rukodill.com.ua/vishivka-hrestom-kartini-shemi.html
(дата
звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.
Скатертини, серветки. Вишивка хрестиком - LiveInternet [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://www.liveinternet.ru/users/irina_ sv/
post243197142 (дата звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.
Як вишивати стрічками. Схеми та відео. Інструкція [Електронний
ресурс] – Режим доступу // http://yakzrobyty.com/177-yak-vyshyvatystrichkamy.html (дата звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.

2.

РОБОТА РУКАМ – РАДІСТЬ СЕРЦЮ ТА ОЧАМ

Наше життя не обмежується тільки роботою або навчанням. Важливо й
те, що оточує нас в інший час, і в першу чергу побут, який, по суті, повинен
допомогти нам відволіктися від виробничих проблем і зайнятися справою для
душі. До речі, це не так вже й важко. І по силам кожному з нас. Запропоновані
книги допоможуть вам у цьому.
Карейд Э. Шьѐм модные сумки / Э. Крейд. –
Пер. с англ. – Москва : Ниола- Пресс, 2006. – 128 с.
Сумка – один з головних аксесуарів жіночого
гардеробу, який може стати як стильним доповненням до
вечірнього плаття, так і невід’ємною частиною ділового
костюму. Сумку зовсім не важко пошити своїми руками.
Моделі, представлені в книзі, виконані як з однотонних
тканин, так і з тканин з малюнком.

Лоутер Г. Пэчворк и аппликация. Для
изысканной леди / Г. Лоутер. –
Пер. с англ. –
Москва : ЗАО „БММ”, 2010. – 120 с. : ил.
В цій книзі ви знайдете ексклюзивні авторські
розробки в техніці печворк, ручної вишивки, модні
аплікації з тканин і фетру, стильні моделі з шнурів.
Також для вас докладний курс шиття : детальні
інструкції, викрійки й шаблони кожного виробу,
фотографії моделей та їх фрагментів. Корисні поради
щодо вибору тканин та їх комбінацій. Ефектні прикраси
блискітками, стрічками, бісером, мереживом.

Руделл Д. Цветы и букеты из бумаги /
Д. Руделл. – Пер. с англ. - Белгород : Книжный
Клуб „Клуб Семейного Досуга”, 2013. – 131 с.
Ми захоплюємося елегантністю квітів,
красою, формою та ароматом. Якщо зробити квітку
з паперу, можна постаратися передати її
індивідуальність. Якщо поставити паперові квіти у
вазу, вони змінять на краще вашу кімнату. Книга
запрошує вас відкрити прекрасний світ квітів,
зроблених з паперу.
Савиных В.П. Поделочные материалы.
Справочник мастера. / В. П. Савиных. – Минск : ООО
„Хэлтон” , 1999. – 368 с. : ил.
В доступній формі розповідається про
призначення, властивості, достоїнства та недоліки таких
матеріалів, як глина, віск і пластилін, папір, дерево, лаки,
фарби, емалі і пластмаси. Книга призначена всі
домашнім умільцям і всім тим, хто хоче навчитися
майструвати своїми руками.

Семенова Л. Н. Вязаный интерьер : панно, пледы,
подушки / Л.Н. Семенова, Д.А. Семенова. – Ростов- наДону : „Феникс” , 2007. – 253 с. : ил.
Трикотаж ручної в’язки – доступний і дуже
підходящий матеріал для здійснення творчих фантазій
будь-якої хазяйки. Затишні пледи, теплі килимки, диванні
подушки, настінні панно, плафони, вазочки нададуть
вашій квартирі індивідуальність і шарм, створять нові
позитивні враження, порадують вас і ваших близьких. В
книзі пропонується добірка предметів інтер’єру, виконаних
на спицях і крючком в різних техніках, з різних матеріалів.
Щеглова А. В. Оригами для детей и взрослых :
красивые вещи своими руками / А. В. Щеглова. –
Ростов-на-Дону : „Владис” , 2007. – 224 с. : ил.
З орігамі кожен знайомий з дитинства. Це
мистецтво настільки поширене, що важко знайти людину,
яка б не чула про орігамі. В чому ж секрет його
популярності? Можливо, все в простоті й доступності.
Адже для занять з орігамі не потрібно ніяких спеціальних
пристроїв і дорогих матеріалів – тільки лист паперу і
руки. І початківець, і професіонал зможуть знайти в цій
книзі для себе щось нове і цікаве.

Додаткова інформація на сайтах:
Вироби з глини своїми руками » Корисні поради [Електронний
ресурс] – Режим доступу // http://poradumo.pp.ua/svoimu-rukamu/1915-virobi-zglini-svoyimi-rukami.html (дата звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.
В'язання квадратів гачком для підставок і покривал [Електронний
ресурс] – Режим доступу // http://poradum.com.ua/the-hands/1758-vyazannyakvadratv-gachkom-dlya-pdstavok-pokrival.html (дата звернення: 19.11.2015). –
Назва з екрана.
Орігамі з паперу - схеми, інструкції, покрокова збірка орігамі [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://origami-paper.ru/origami/ukrainian/ (дата
звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.
Пэчворк: лоскутное шитье для начинающих [Електронний ресурс] –
Режим доступу // http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/
10-1-0-722 (дата звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.

3.

ТВОРИМО КАЗКОВЕ РАЗОМ.

Запропоновані в цьому розділі книги для тих, хто збирається
спробувати свої сили в створенні різних витворів мистецтва, щоб прикрасити
себе, свою кімнату, квартиру, виготовити іграшки тощо. Але дітям спершу
важко обходитися без допомоги, працювати самостійно. Тому краще взятися за
справу всім разом – це й легше, і цікавіше.
Вірко О. В. Фігурки тварин з бісеру / О. В. Вірко. – Донецьк : СКІФ, 2009. – 64 с. : іл.
Чим можна зацікавити дитину, яка постійно щось
майструє, але якій уже набридло возитися з папером та
пластиліном? Автор цієї книги пропонує вашому
маленькому майстрові захоплююче зайняття – створення з
бісеру об’ємних фігурок-іграшок, фігурок-подарунків,
фігурок-брелоків. Це надовго утримає увагу і дозволить як
дітям, так і дорослим насолодитися результатом своєї праці.

Диброва А. Лепим из соленого теста милые
игрушки / А. Диброва, М. Бедина. – Харьков : Книжный
Клуб „Клуб Семейного Досуга”, 2014. – 48 с.
Солоне тісто – гарний матеріал для роботи з
дітьми, тому що ліпка сприяє розвитку не тільки дрібної
моторики, але й умінню фантазувати і креативно
мислити. Враховуючи те, що сьогодні багато дітей
страждають алергічними реакціями на хімічні сполуки,
саме солоне тісто може стати прекрасною альтернаттивою пластиліну в якості чудового пластичного
матеріалу.

Зверева М. Волшебные и сказочные существа из
бисера / М. Зверева. – Харьков : Книжный Клуб „Клуб
Семейного Досуга” , 2014. – 96 с. : цв. ил.
Якщо проявити старанність, бути терплячим та
уважним, можна з мінімальними знаннями технік бісероплетіння створити дивний, чарівний світ героїв казок, міфів
і легенд. Проекти, зібрані в цій книзі, не тільки
проілюстровані, їх супроводжують кольорові схеми та
інструкції. Єдиноріг, пегас, дракон, фея та інші персонажі
оживуть і порадують вас!
Соколова С. Театр оригами : Игрушки из
бумаги / С. Соколова. – Москва : Эксмо, 2007. – 224 с. : ил.
В цій книзі орігамі представлене як засіб для
підготовки ігр-драматизацій, які створюються на основі
літературних творів. Ви познайомитеся з театром масок.
Другий вид театру орігамі – театр іграшок. Використовуючи орігамські іграшки, можна розіграти не тільки
літературні казки, а також придумати сюжети своїх казок.
Театр пальчикових іграшок – заключний розділ книги.
Тарасова О. О. Ляльки – мотанки. Обереги для вашої оселі, що
дарують успіх, багатство, щастя / О. О.Тарасова. – Харків : Книжковий Клуб
„Клуб Сімейного Дозвілля” , 2014. – 127 с. : іл.
Захистити будинок, зцілити, залучити багатство та успіх допоможуть
традиційні ляльки-мотанки, дивовижні й загадкові. Наші предки вірили в їхню
магічну силу, здатність охороняти від злих сил, лихого ока і хвороб.
Виготовлення цього оберега – справжній ритуал. Мотанку не в’яжуть, не
шиють, а тільки мотають. Використовувати при цьому голки, ножиці або будьякі колючо-різальні предмети суворо заборонено – щоб не різати своє щастя й
долю.
Хеффорд А. Куклы своими руками. Вязаные модели / А. Хеффорд.
– Пер. с англ. – Москва : ЗАО „БММ”, 2011. – 112 с. : цв. ил.
З яких тільки матеріалів не виготовляють ляльок: з дерева, кості,
порцеляни, пластмаси, тканини... А ця книга пропонує вам доторкнутися до
світу дитинства і казки і створити в’язаних ляльок. Авторський учбовий курс
допоможе вам освоїти цей дуже популярний в наш час вид рукоділля. Лялькам
пропонується ще й модний гардероб з великою кількістю аксесуарів.

Додаткова інформація на сайтах:
Дива з солоного тіста :: Дитячі вироби - Все для дітей [Електронний
ресурс] – Режим доступу // http://allforchildren.com.ua/index_soltesto1.htm (дата
звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.
Найкрасивіші іграшки з бісеру. Схеми, майстер-класи та ...
[Електронний ресурс] – Режим доступу // http://2015rik.pp.ua/412-naykrasivshgrashki-z-bseru-shemi-mayster-klasi-ta-foto.html (дата звернення: 19.11.2015). –
Назва з екрана.
Створення ляльки-мотанки своїми руками. [Електронний ресурс] –
Режим доступу // http://motanka.in.ua/view_cat.php?category=masterklas-pomotanki (дата звернення: 19.11.2015). – Назва з екрана.

4.

SKILFUL HAND MADE: НОВІ НАПРЯМКИ

Окрім традиційних видів рукоділля в наш час з’явилося багато нових
технік, видів творчості, які допомагають нам прикрасити себе, свій дім, зняти
стрес, несуть в собі масу позитивних і пізнавальних моментів. Це і квілінг, і
скрапбукінг, і кракле, і декупаж, а також плетіння і вишивання за новими
методиками, в’язання без спиць тощо. Останній розділ нашої віртуальної
виставки познайомить вас з новими напрямками в рукоділлі.
Ивакири Э. Бижутерия своими руками /
Э. Ивакири. – Пер. с англ. – Москва : ЗАО „БММ”, 2011.
– 120 с. : ил.
Автор книги – молода дизайнерка біжутерії –
представляє колекцію модних прикрас на всі випадки
життя: від класичного намиста з „перлин” з кремового
шовку, яке ідеально підійде до маленького чорного
плаття, до вінтажного поясу з квіток на основі кашеміру.
Завдяки цій книжці виготовити такі прикраси і стати ще
прекраснішою може кожна жінка.

Иванов П. Фигурки из воздушных шаров /
П.Иванов. – Харьков : Книжный Клуб „ Клуб Семейного
Досуга” , 2013. – 120 с. : ил.
Моделювання кумедних фігурок з повітряних
кульок прийшло до нас з Америки і Західної Європи. Цей
вид творчості останнім часом завойовує все більшу
популярність. Його також називають твістинг , від
англійського twist – скручувати. Як це не дивно,
новомодний твістинг – давній винахід! Моделюванням
фігурок тварин (правда, з кишок – чим не кульки)
займалися і давні єгиптяни, й ацтеки. Запрошуємо вас в
чарівний світ повітряної стихії – світ твістингу.

Сун-ок Чой К. Квиллинг для всех. Лучшие
проэкты из бумажных лент / К. Сун-ок Чой. – Белгород :
Книжный Клуб „Клуб Семейного Досуга”, 2013. – 128 с.
Квілінг (від англійського слова quilling – пташине
перо) – це чудове і витончене мистецтво створювати
композиції зі скручених в спіралі довгих і вузьких
паперових смужок. Це мистецтво зародилось в ХV столітті
в Європі. Зовсім трохи попрактикувавшись, ви зможете
використовувати
свої
роботи
для
виготовлення
поздоровчих листівок, рамок для фотографій тощо. І,
звичайно ж, створити неповторний подарунок своїми
руками.
Темпл М. Б. Вяжем без спиц / Мэри Бет Темпл.
– Белгород : Книжный Клуб „Клуб Семейного Досуга” ,
2015. – 48 с. : ил.
В’язання на руках – новий, але вже дуже
популярний вид рукоділля. Для виготовлення будь-якого
виробу потрібно зовсім небагато часу. В цій книзі
описана базова техніка і представлені 15 моделей
різноманітних шаликів, шарфів, накидок, комірів. Всі
моделі мають детальний опис і проілюстровані
фотографіями. В’язання на руках – прекрасний спосіб
створити затишні, теплі і стильні речі!
Шпульникова Е. В. Декупаж / Е. В. Шпульникова. – Москва : Вече, 2014. – 64 с. : ил.
Красиве французьке слово „декупаж” (в
перекладі – вирізати) звучить загадково, чарівно... Тому
вже сама назва говорить про те, що предмети, створені за
допомогою цієї техніки будуть вирізнятися вишуканістю і
дивною красою. Отже, запасайтеся красивими серветками,
клеєм, лаком, ґрунтовкою і ласкаво просимо в цікавий і
загадковий світ поробок в стилі декупаж!

Шпульникова Е. В. Кракле / Е. В. Шпульникова.
– Москва : Вече, 2014. – 64 с. : ил.
В перекладі з французької „кракелюр” – це
тріщина в шарі лаку або фарби. Красива кракелюрна сітка
асоціюється з різними старовинними предметами.
Спочатку даний термін відносився тільки то творів
живопису. Потім область застосування техніки кракле
значно розширилась. за допомогою книги ви ближче
познайомитеся з цим видом мистецтва.
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