
Захоплюючий світ рукоділля 
Рукоділля  розвиває художній смак і вміння, виховує терпіння, привчає до 

акуратності, збагачує наше внутрішнє життя і приносить справжнє задоволення 

від виконаної роботи. Незаслужено забуті види ручної праці в нашій країні знову 

знаходять свою цінність і перевагу над серійними промисловими зразками. Ручну 

роботу завжди цінували як джерело емоційної духовності.  

 Пропонуємо віртуальну виставку матеріалів про найпопулярніші сьогодні 

види рукоділля. 

 

Художнє клаптикове шиття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печворк і квілтінг відомі дуже давно: знайдені аплікації, зроблені 3000 років 

тому. Сьогодні - це одні з найцікавіших і модних напрямів декоративно-

прикладного мистецтва. Клаптикове шиття - дивно теплий, домашній вид творчості. 

Справжні майстри, щоб створити витвір мистецтва, використовують не тільки старі 

клаптики, а ще спеціально підбирають красиві яскраві тканини. 

 

Герлингс, Ш. Пэчворк : пошаговые мас-

тер-классы для начинающих / Ш. Герлингс ; 

[пер. с англ. А. Н. Степановой]. - М. : 

ЭКСМО, [2013]. - 48 с.  

Ця книга створена спеціально для тих 

рукодільниць, які роблять свої перші кроки в 

мистецтві клаптикового шиття. На прикладі 

простих покрокових майстер-класів ви 

навчитеся вибирати матеріали та інструменти 

для роботи в різних техніках, читати схеми, 

виготовляти і використовувати шаблони, 

розкроювати і зшивати шматки, а також 

прикрашати готові вироби різноманітними 

декоративними елементами. Інструкції, які 

супроводжуються ілюстраціями, дозволять вам 

створити своїми руками яскраві авторські речі, 

які прикрасять будинок або стануть відмінним 

подарунком! 

 



 

Домашняя обувь от-кутюр : модели в стиле 

"пэчворк" / [пер. с англ.]. - [М.] : Контэнт, [2012]. - 48 с.  

У цій книзі ви знайдете різноманітні моделі 

домашнього взуття, які можна виготовити з залишків 

тканини. Тапочки, балетки, шльопанці - вам залишається 

тільки вибрати виріб, приготувати тканину, 

приналежності для шиття і запастися необхідним 

шаблоном. Кожна модель супроводжується покроковими 

описами і яскравими фотографіями. 

 

 

 

Кольская, М. А. Пэчворк и квилтинг / М. А. Кольская. - Х. : Фолио, 2011. - 

216 с.  

Строкаті ковдри,  розкішні покривала і наволочки,  стьобані пледи,  елегантні 

святкові скатертини, високохудожні панно, святковий одяг, шикарний пояс для 

джинсів, оригінальна косметичка - все це і багато іншого ви можете зшити своїми 

руками. Головне - ваші бажання і фантазія, знання базових прийомів технік 

печворку та квілтінгу, які викладені в цій книзі. Скористайтеся інструкціями автора  

і ви переконаєтеся, що можливості клаптикового шиття безмежні, а речі, зроблені 

вами, відрізняються яскравістю, веселощами фарб, вишуканістю і неповторністю. 

 

Лоутер, Г. Пэчворк и аппликация / Г. Лоутер. - 

М. : [БММ], [2010]. – 120 с.  

Ексклюзивні авторські розробки в техніці печворк, 

ручної вишивки, модні аплікації з тканин і фетру, стильні 

моделі з шнурів. Докладний покроковий курс шиття: 

детальні інструкції, викрійки і шаблони кожного виробу, 

фотографії моделей і їх фрагментів. Корисні поради 

щодо вибору тканин, їх комбінацій, колірної гами, ниток 

для ручного та машинного шиття. 

 

 

 

 

 

 

Мамус, Г. М. Клаптикова мозаїка / Г. М. Мамус. - Тернопіль-Х. : Ранок, 

2010. - 112 с.  

Пропоноване видання містить тематичний план занять гуртка "Клаптикова 

мозаїка", необхідні теоретичні відомості та рекомендації щодо проведення занять. 

Рекомендовано для керівників шкільних гуртків, учителів трудового навчання, 

студентів та учнів. 

 

 

 

 

 

 



Мамус, Г. М. Печворк / Г. М. Мамус. - Тернопіль-Х. : Ранок, 2010. - 112 с.  

Пропонований посібник містить стислий виклад теоретичних основ печворку 

та рекомендацій для практичних завдань;  методичні поради для вчителя;  малюнки, 

фотографії готових виробів;  інструкційні карти на виготовлення виробів 

клаптиковою технікою. 

 

Тѐткина, Н. А. Лоскутное вязание : (пэчворк - 

спицами) / Н. А. Тѐткина. - М. : Аделант, 2013. - 96 с.  

Ідеї в'язаного печворку постійно оновлюються, 

трансформуються; але в основі всього цього, як і раніше 

залишаються квадрат і трикутник. Методом безшовного 

з'єднання вив'язані елементи поєднуються в закінчену 

картину; ще кілька художніх прийомів: трохи вишивки, трохи 

бісеринок  –  і виріб набуває жвавості і виразності…  

 

 

 

 

Эрреа, Г. Пэчворк в стиле импрессионизма  /       

Г. Эрреа, М. Остерфельд ; [пер. с англ. У. Сапциной]. - 

[М.] : Контэнт, [2014]. - 96 с.  

Книга присвячена техніці клаптикового шиття і 

аплікації з тканини в стилі "імпресіонізм". Завдяки 

докладному  опису роботи з тканинами і всіма нюансами 

і характеристиками кольору ви  навчитесь розуміти і 

відчувати гру світла і тіні, а також найменші нюанси 

відтінків, ви зможете створювати не просто красиві 

проекти, а справжні витвори мистецтва. Представлені в 

книзі прийоми, техніки та проекти супроводжуються 

докладними описами і покроковими ілюстраціями. Книга 

також включає в себе набір повнорозмірних викрійок. 

 

Додаткова інформація на сайтах: 
 

1000+ идей на тему: Пэчворк в Pinterest | Лоскутное Одеяло ... [Електронний 

ресурс] – Режим доступу // https://ru.pinterest.com/explore/пэчворк-947555397372/ 

(дата звернення: 28.08.2016). – Назва з екрана. 

Мастер-классы Burda: Пэчворк и лоскутное шитье своими руками 

[Електронний ресурс] – Режим доступу //  burdastyle.ru/master-klassy/pechvork/  (дата 

звернення: 28.08.2016). – Назва з екрана. 

          Пэчворк / В рукоделии [Електронний ресурс] – Режим доступу 

//https://vrukodelii.com/category/loskutnoe-shite-ili-pechvork   (дата звернення: 

28.08.2016). – Назва з екрана. 
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Тисячі ідей на тему макраме 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макраме – це вид рукоділля, заснований на плетінні вузликів. Вважається, що 

це мистецтво надійшло з Китаю і Японії, але плетені вироби були знайдені і в інших 

країнах, наприклад в єгипетських пірамідах, їм більше чотирьох тисяч років. 

Різноманітність візерунків практично невичерпна. Володіючи технікою 

макраме і певною часткою фантазії, можна винаходити нові, неповторні малюнки. 

Макраме –  творчість, мистецтво, що дозволяє створювати вироби, які 

задовольняють вимогам моди і індивідуальний смак.  

 

Белякова, О. В. Стильные мелочи для украшения вашего дома : вышивка, 

вязание, макраме, аппликация / О. В. Белякова, М. А. Минеева. - Ярославль  : 

Академия развития, [2010]. - 224 с.  

У книзі дано чимало корисних ідей  до того, як швидко і зі смаком 

перетворити свій інтер'єр. Тут вишивка, плетіння, колажі і навіть карбування! 

Можливо, ця книга зацікавить вас іншими видами рукоділля і змусить взятися за 

спиці або гачок, вишивку або макраме. 

 

Кузьмина, М. А. Макраме / М. А. Кузьмина. - М. : 

Алтай, 1994. - 144 с.  

Матеріал книги побудований від простого до 

складного, починаючи з вузлів і прийомів плетіння, і 

супроводжується графічними малюнками, фотографіями і 

кольоровими ілюстраціями. 

Детально описано плетіння різних виробів, 

призначених для прикраси квартири, а також оригінальних 

сувенірів та іграшок.  

Книга для тих, хто хоче навчитися плести самостійно, 

а також для викладачів і учнів курсів по вузликового 

плетіння. 

 



Макраме. - Х. : Фолио, 2006. - 222 с. - (Мастер - 

класс).  

Книга навчить техніці вузликового плетіння – 

макраме. За допомогою цього виду плетіння можна 

виготовляти  серветки, скатертини, хустки, комірці, 

гаманці, берети, сумки.  Навчившись новому ремеслу, ви 

зможете робити красиві та неординарні  речі. 

 

 

 

 

Мирошникова, И. С. Макраме - искусство 

хитросплетения / И. С. Мирош-никова. - 2-е изд. - 

Ростов-на-Дону : Феникс ; М. : Цитадель-трейд, 2006. 

- 256 с.  

У книзі ви познайомитеся з прекрасним світом 

художньої майстерності –  макраме. Цей вид рукоділля 

дозволить вам розкрити свої творчі можливості. Ваші 

руки і фантазія зможуть створити красиві і оригінальні 

речі, починаючи від мініатюрної підставки під гаряче до 

іграшок, прикрас і навіть предметів одягу. 

 

 

 

 

Ог, С. Макраме : модные идеи / С. Ог ; пер. с 

франц. - [М.] : Контэнт, [2010]. - 48 с.  

У наші дні старовинне макраме завдяки красі 

візерунків і міцності плетіння знову увійшло в моду. 

Своїми руками ви зможете сплести кулон з квітами, сумку, 

чохол для мобільника, футляр для дзеркальця, пояс до 

вечірньої сукні, тасьму для обробки скатертин, браслет і 

багато інших дрібничок. 

 

 

 

 

Павх, С. Макраме / С. Павх. - Тернопіль-Х. : Ранок, 2010. - 112 с.  

Посібник «Макраме» містить короткий виклад теоретичних основ макраме та 

інструкції до виконання практичних завдань;  послідовність виконання певних 

трудових процесів; малюнки, рекомендації, поради для вчителя та учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паланова, М. Г. Микромакраме с бисером и 

бусинами / М. Г. Паланова, О. В. Горяинова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2006. - 223 с.  

Великим інтересом останнім часом користуються 

вироби макраме, комбіновані бісером або намистинами. У 

книзі відкриваються секрети плетіння всіляких вузлів, а 

також запропоновані різноманітні моделі виробів макраме з 

бісером і намистинами, виконані в різній техніці і з 

використанням різних матеріалів.  

 

 

 

 

Плетеные кружева: фриволите, филе,  макраме / Л. Б. Белянская. - 

Донецьк : БАО, 2007. - 240 с.  

Сьогодні величезною популярністю користуються мережива, сплетені за 

допомогою спеціальних пристосувань - дерев'яних паличок і човників. "Філе", 

"фріволіте", "макраме" - ці слова знову на слуху. 

У цій книзі описані основні прийоми плетіння мережив, наведені зразки 

старовинних візерунків, а також пропонуються сучасні способи обробки одягу 

мереживами. 

 

Шорис, М. Разноцветные плетеные украшения /    

М. Шорис. - М. : Внешсигма, 1997. - 48 с.  

Автор представляє нові візерунки та кольорові 

поєднання: прості тасьми - сплести їх можна за лічені 

години, і навіть складніші моделі самих різних забарвлень 

для любителів цього виду рукоділля. Деякі браслети 

оригінально прикрашені. 

 

 

 

 

Додаткова інформація на сайтах: 
 

Как плести макраме - примеры и схемы, фото и видео - Sovets.net 

[Електронний ресурс] – Режим доступу // sovets.net/165-kak-plesti-makrame.html  

(дата звернення: 28.08.2016). – Назва з екрана 

Макраме. Мастер-Классы. Ярмарка Мастеров - ручная работа ... 

 [Електронний  ресурс] – Режим доступу // https://www.livemaster.ru/masterclasses/ 

pletenie/makrame  (дата звернення : 28.08.2016). – Назва з екрана 

Макраме, схемы плетения для начинающих, фото, изделия - cluclu.ru  

[Електронний ресурс] – Режим доступу// cluclu.ru/blog/macrame/  (дата  звернення: 

28.08.2016). – Назва з екрана 
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Від ниточки до ажурного шедевру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручне в'язання - один з найдавніших і найбільш поширених видів рукоділля. 

Популярність його обумовлена простотою техніки виконання. Але, мабуть, саме 

привабливе у в'язанні - необмежені можливості для створення візерунків. Воістину 

дивно, як нескладні, зовні одноманітні рухи простого інструменту народжують 

найрізноманітніші візерунки - від гладкого, рівного полотна до строгих 

геометричних фігур і ажурних переплетень. 

 

Брант, Ш. Школа вязания шаг за шагом : полезные 

советы и маленькие хитрости / Ш. Брант ; [пер. с англ.  

О. Бахаревой]. - М. : Астрель, [2010]. - 128 с.  

Автор книги, викладач на курсах з ручного в'язання, 

чиє хобі стало професією, ділиться з читачем своїм 

величезним досвідом. Наведено  поради, рекомендації щодо 

створення моделей одягу для в'язання на спицях і гачком. 

 

 

 

 

 

Гайдукова, Е. Н. Вязание на вилке / Е. Н. Гайдукова. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2006. - 155 с.  

В'язання на вилці - менш популярний вид рукоділля, ніж просто в'язання 

гачком. Разом з тим, ця проста техніка таїть в собі велику кількість невикористаних 

можливостей, відкриваючи простір творчій фантазії. За допомогою вилки і гачка 

можна створювати різні види ажурної тасьми, яка потім оформлюються в мотиви. 

  За допомогою порад автора ви зможете зв'язати красиві шалі, палантини, 

шарфи, елементи прикрас одягу та інтер'єру. 

 



Драйсдейл, Р. Ажуры, косы, рельефы, жаккарды : 

вяжем плетенные узоры / Р. Драйсдейл. - Х. ; Белгород : 

Клуб Семейного Досуга, 2013. - 160 с.  

Унікальна техніка в'язання спицями доступна всім! 

Кожний з 65 візерунків супроводжується фотографією. Із 

запропонованих візерунків можна зв'язати жилети, пончо, 

шарфи, кардигани, сумочки або будь-які інші проекти, які 

підкаже ваша фантазія. 

Кожна модель супроводжується необхідними 

викрійками і поясненнями. 

 

 

 

Жалпанова, Л. Ж. Вязание : [полезное пособие для тех, кто желает 

научиться вязать : подробные описания и фотографии] / Л. Ж. Жалпанова. - М. : 

АСТ, [2009]. - 160 с.  

Ця книга є корисним посібником для тих, хто бажає навчитися в'язанню. 

Детальні описи і наочні фотографії допоможуть вам навчитися основним правилам 

в'язання і освоїти техніку виконання різноманітних візерунків. 

 

Максимова, М. В. Азбука вязания / М. В. Максимова. 

- М. : ЭКСМО, 2005. - 216 с.  

У книзі детально викладені основи в'язання спицями та 

гачком. Розказано про побудову креслень-викрійок на будь-

яку фігуру. Текст супроводжується схемами в'язки, 

фотографіями візерунків. Пропонуються моделі для в'язання.  

 

 

 

 

 

 

 

Радзиевская, В. Я. Вязание. Тайны красивых узоров 

/ В. Я. Радзиевская. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 160 с.  

Розкрито весь спектр образотворчих можливостей 

рельєфного ірландського в'язання. Близько 200 візерунків 

ірландського в'язання утворюють 12 груп і розташовані за 

принципом "від простого - до складного". Починаючи з 

досить простих і відомих мотивів, автор показує як можна 

розвивати, видозмінювати кожний з них. Книга стане 

незамінним помічником тим, хто прагне творчо проявити 

себе в стародавньому мистецтві ручного в'язання. 

 

 

 

 

 



Риекстиня Р. А. Вязание на спицах: 800 узоров : Ч. 2. / 

Р. А. Риекстиня ; пер.с латв. - 2-е изд., перераб. - Рига : 

Редакция энциклопедий Латвии, 1991. - 96 с.  

Книга являє собою практичний посібник з в'язання. Вона 

розділена на дві частини, в яких  викладено 800 візерунків 

в'язання. Візерунки систематизовані за принципом вив'язування 

петель. Наведені візерунки з схрещених петель, візерунки, 

комбіновані з різного типу петель, різнокольорові і тематичні 

візерунки, серед яких - мотиви квітів, рослин і тварин. 

 

 

 

 

     Самоучитель по вязанию спицами : простые    

уроки : стильные шедевры для дома и семьи / [пер. с англ.           

У. Сапциной]. - [М.] : Контэнт, [2013]. - 128 с.  

У  книзі наочно представлені всі техніки, петлі і типи 

візерунків. Ви зможете зробити  шикарний плед, розкішний 

светр, пончо, дитячі шкарпетки , оригінальні блузи за 

допомогою докладних інструкцій та покрокових ілюстрацій. 

 

 

 

 

 

Семенова, Л. Н. Вязаный интерьер : коврики, панно, 

пледы, подушки / Л. Н. Семенова, Д. А. Семенова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 253 с.  

У книзі розповідається  як за допомогою гачка і спиць 

оновити домашній інтер'єр. Затишні пледи, теплі килимки, 

диванні подушки, серветки, настінні панно, плафони, 

вазочки та ін.  

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація на сайтах: 
 

Опис прийомів в'язання гачком для початківців - Emuna [Електронний ресурс] 

– Режим доступу // emuna.com.ua/opy-s-pry-jomiv-vyazannya-gachkom-dlya-..  (дата 

звернення: 28.08.2016). – Назва з екрана. 

Просте в’язання спицями для початківців - уроки і схеми | Поради. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу // kafedam.pp.ua/4583-proste-vyazannya-

spicyami-dlya-poch...  (дата звернення: 28.08.2016). – Назва з екрана. 

Схеми в'язання спицями для початківців: основні візерунки та схеми 

[Електронний ресурс] – Режим доступу // rukodill.com.ua/shemi-vyazannya-spitsyami-

dlya-pochatkivt..  (дата звернення: 28.08.2016). – Назва з екрана. 
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Захоплюючий  світ декупажу 

 

Декупаж (фр. decouper – вирізати) – декоративна техніка по тканині, посуду, 

меблях, що полягає у скрупульозному вирізанні зображень з паперу, які потім 

наклеюються або прикріплюються іншим способом на різні поверхні для 

декорування. Витоки декупажу – у Середньовіччі. Але зараз ця старовинна техніка 

знову стала модною і поширена в різних країнах для декорування сумочок, 

капелюшків, підносів, ялинкових прикрас, скриньок, святкових упаковок, створення 

ексклюзивних предметів інтер’єру, оформлення одягу, виготовлення модних 

аксесуарів. 

 

400 цветочных мотивов : вышивка гладью, роспись, декупаж / пер. с 

франц. - [М.] : Контэнт, [2011]. - 80 с.  

Книга надасть можливості читачеві декорувати предмети інтер'єру 

оригінально та   вишукано. За допомогою квіткових мотивів,  ви зможете втілити 

найрізноманітніші ідеї на тканині, дереві або папері, оновити старі меблі. 

 

Декупаж : Салфеточная техника / [пер. с итал.]. - 

[М.] : Контэнт, [2013]. - 32 с.  

Новий напрямок декупажу полягає у використанні 

серветок замість паперу. Тонку і ніжну серветку можна легко 

і без пошкоджень наклеїти на обрану поверхню, досягаючи 

при цьому дивовижних результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупато, М. Декупаж и кракелюр / М. Лупато ; 

[пер. с итал.]. - М. : БММ, 2011. - 160 с.  

Книга являє собою практичний посібник з різних 

видів декупажу і кракелюру. Початковий розділ - базовий 

курс з переліком всіх необхідних для цього виду рукоділля 

матеріалів та інструментів і поясненням загальної 

технології роботи. Основна частина книги - галерея 

виробів, декорованих в техніках декупажу і кракелюру. 

Представлені декоровані підноси, вази, рамки для 

фотографій, коробочки, попільнички, підставки, кавники, 

піали і багато іншого. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedpresa.com.ua/artschool/2013/06/06/zahplyuyucha-istoriya-vynyknennya-dekupazhu/


Мартинелли, Б. Декупаж : Новые идеи. Техники. 

Изделия / Б. Мартинелли, П. Корона, С. Мангано ; [пер. 

с ит. А. Валуйской]. - Х. ; Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2014. - 96 с.  

Завдяки декупажу ви прикрасите предмети 

інтер'єру імітацією шикарних розписів! З цією книгою ви 

освоїте різні види і техніки декупажу: прямий, зворотний, 

об'ємний, трафаретний, імітацію золочення, надання 

виробам фактур і рельєфу. 

Використовуючи поради книги, ви перетворите 

звичайну тарілку в мармурове блюдо, старий чайник - в 

мальовничий шедевр, а вазу - на витвір мистецтва! Для 

кожного проекту наводиться перелік матеріалів, 

покрокові поради та ілюстрації всіх етапів. 

 

Черутти, П. Н. Трехмерный декупаж : новые идеи 

/ П. Н. Черутти ; [пер. с итал.]. - [М.] : Контэнт, [2011]. 

- 64 с.  

Вироби в техніці декупаж виглядають оригінально.  

Зробити  їх своїми руками допоможе ця книга. У 

тривимірному декупажу надруковані на папері картинки 

акуратно вирізують і наклеюють на будь-які поверхні, 

потім покривають декількома шарами прозорого лаку, - і 

вирізана картинка набуває вигляду намальованої пензлем. 

У книзі представлені техніка, прийоми і способи 

виготовлення об'ємних прикрас. Завдяки докладним 

описам ви зможете виготовити чарівні скриньки, підноси, 

панно та інші аксесуари.  

 

Шпульникова, Е. В. Декупаж : бумажная 

аппликация различных поверхностей и предметов /         

Е. В. Шпульникова. - М. : Вече, [2014]. - 64 с.  

У книзі розповідається про те, що потрібно для 

виконання робіт в техніці декупаж. Дано кілька цікавих  

майстер-класів, порад. Книга містить яскраві ілюстрації, які 

допоможуть легко та швидко освоїти техніку оформлення 

виробів – декупаж.  

 

Додаткова інформація на сайтах: 

 

 Азы декупажа и фото красивых работ - Дизайн 

интерьера ... [Електронний ресурс] – Режим доступу // 

ivona.bigmir.net/house/house_master/367046-Azy-dekupazha-i-foto-krasivyh-rabo   (дата 

звернення: 28.08.2016). – Назва з екрана. 

Обучение технике декупажа начинающих, необходимые ... [Електронний 

ресурс] – Режим доступу // nakuhne.guru › Деко  (дата звернення: 28.08.2016). – 

Назва з екрана. 

Пошаговый мастер-класс "ТЕХНИКА ДЕКУПАЖ"[Електронний ресурс] – 

Режим доступу // www.znaika-club.com.ua/article1343305765/  (дата звернення: 

28.08.2016). – Назва з екрана. 
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