


Волинський інститут економіки та менеджменту 
Центр освіти третього віку 

 
 

ОКСАНА ГУРКІНА 
 
 

РУКОДІЛЛЯ 
бісероплетіня, незвичайне плетіння з паперу 

 
 

Навчальний посібник для слухачів 
Університетів «третього віку» 

 

друкується за сприяння проекту-544517- 

Tempus-1-2013-1-IT-Tempus-JPHES 

Центр освіти третього віку – Centre for  

the Third Age Education 
 

 

 

 

 

 

Луцьк 2017 



 
 

Гуркіна О.В. РУКОДІЛЛЯ бісероплетіня, незвичайне плетіння з 

паперу: навч. посіб. для слухачів Університетів «третього віку» // Автори-

укладачі Оксана Гуркіна / Під заг. ред. Діани Спулбер, Артура Горбового. 

Оксани Степанюк. – Луцьк, 2017. – 64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник розрахований на аудиторію 55+. Пропонується 

дорослим слухачам-студентам Університетів «третього віку», 

викладачам таких центрів, просто всім зацікавленим в питаннях розвитку 

своєї творчості.  

Збірку укладено відповідно до проведених занять з студентами 

третього віку. Видання містить майстер класи по бісероплетінню та 

плетінню з паперу. Для студентів третього віку та людей з бажанням 

вчитися. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

© О.Гуркіна, 2017 
2 

 



 
 

Зміст 

Заняття 1 Передмова. Що таке хенд мейд? 4 
Заняття 2 Традиційне бісероплетіння 6 
Заняття 3 Сходинка №1 10 
Заняття 4 Сходинка №2 13 
Заняття 5 Сходинка №3 16 
Заняття 6 Незвичайне плетіння з паперу 24 
Заняття 7 Сходинка №1 30 
Заняття 8 Сходинка №2 39 
Заняття 9 Сходинка №3 47 
Заняття 10 Виставка 57 
 Джерела інформації 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 
 

ЩО ТАКЕ ХЕНД МЕЙД? 

А ви знаєте, що таке хенд мейд?  

Напевно знаєте, але саме «імпортне» словосполучення «хенд мейд» вам і 

незнайоме.  Позначає воно роботу, зроблену своїми руками. По суті, це різні 

види рукоділля, які для одних стали улюбленим хобі, для інших - способом 

зайняти свої руки і «звільнити» голову від негативу, а для третіх - способом 

заробляти гроші і, треба визнати, дуже навіть непогані! 

У наш час різні види хенд мейд дуже поширені по всьому світу та в 

Україні. Це не дивно, тому що практично всі різновиди рукоділля дуже корисні 

для тих людей, які ними займаються. До речі кажучи, в наш час можна 

навчитися робити самостійно прикраси, оволодіти різними техніками 

декоративно ужиткового мистецтва користуючись послугами різних інтернет-

ресурсів та збірників. 

 

         Для чого вам потрібно це вивчати? 

1. Рукоділля дуже позитивно впливає на здоров'я людини. Наприклад, з їх 

допомогою розвивається дрібна моторика пальців, що, в свою чергу, справляє 

позитивний вплив на розвиток у людей розумових здібностей. Крім цього, 

рукоділля гарно впливають на нормалізацію психо-емоційного стану людини в 

будь якому віці. 

2. Хенд мейд розвиває творчість, даючи людям третього віку можливість 

самовиражатися. 

3. Дуже часто трапляється так, що тим чи іншим рукоділлям в сім'ї 

починає займатися хтось один, а потім у цей творчий процес залучаються всі 

члени сім'ї, що, безсумнівно, їх дуже духовно зближує. 

4. Ну і, зрештою, займатися різними рукоділлям дуже вигідно. Перш за 

все, своїми виробами і своїх домочадців можна прикрасити весь будинок. Які 

прекрасні картини, панно, вишиті бісером, плетені з паперу кошики, 

підвазонники!  
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Чи, погодьтеся, як гарно одягати всю сім'ю у затишні теплі светри, жилети, 

шкарпетки, рукавички, шапки, шарфи ручної в'язки.  

Або здорово ж прикрасити себе оригінальною біжутерією, виготовленої 

власними руками, тим більше, що в наш час можна придбати всі необхідні 

матеріали, інструменти для заняття будь-яким рукоділлям. 

Більш того, займаючись різними видами рукоділля, можна раз і назавжди 

вирішити проблему з подарунками, які час від часу всім нам доводиться 

вручати рідним і близьким з різних приводів, або просто так. 

Ну і потім, вироби хейд мейд, виконані якісно і зі смаком, користуються 

гарним попитом і можуть стати дуже навіть непоганим джерелом заробітку в 

будь якому віці! 
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ТРАДИЦІЙНЕ БІСЕРОПЛЕТІННЯ 

Бісероплетіння – загальна назва ряду 

хендмейд-технік, основним мате-ріалом 

для яких є бісер. 

Цей вид рукоділля – один з 

найпопулярніших та демократичних: для 

того, щоб його освоїти, не потрібно 

володіти особливими художніми 

навичками. Техніку можна віднести до 

числа «медитативних» видів хендмейд – вона дозволяє відволіктися та 

«розвантажити» розум, що особливо важливо для людей третього віку. 

Працюючи з бісером, можна починати з простих схем, і поступово 

збільшувати складність плетіння. 

         Існує чимало ознак, за якими систематизують різновиди бісерного 

плетіння. Серед іншого, їх можна класифікувати за формою: 

• ланцюжки – найпростіше плетіння хрестиком; 

• джгути – бувають суцільними або ажурними, мозаїчними, спіральними, 

витими, квадратними або тригранними. Існує безліч схем та видів плетіння, які 

визначають форму та фактуру бісерних джгутів; 

• бісерне полотно – може бути суцільним і ажурним. Виділяють такі 

техніки, як бісерне ткання, гобеленові плетіння, плетіння на верстаті, плетіння 

сіткою, «ялинкою» (ндебеле або Шеврон плетіння), монастирське та 

слов′янське плетіння, плетіння простою та повітряною мозаїкою (цегляне 

плетіння). Вироби з ажурного бісерного полотна виграють за рахунок фактури; 

із суцільного – за рахунок візерунків та орнаментів. 

• квіти з бісеру – їх також створюють за допомогою різних технологій: 

плетіння на дроті, голчастого, петельного та дугового (французького) плетіння. 

Останнє вважається одним з найбільш популярних – з його допомогою можна 

створювати ажурні та легкі вироби. 
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• фулерени – об′ємні фігури з бісеру, іграшки, намистини, кулі. 

Найчастіше з бісеру плетуть прикраси: намиста, браслети, сережки, пояси, 

декоративні коміри та жабо. Також бісерні деталі можуть бути елементами 

декору одягу або інтер′єру. 

 

Історія 

Бісероплетіння – один з найдавніших 

видів рукоділля і воно дуже поширено у 

всьому світі. 

Різні техніки плетіння з бісеру або 

схожих на нього матеріалів притаманні 

багатьом ентіческім культурам – до 

прикладу, племенам Африки та 

корінним американцям, народностям Крайньої півночі та українським гуцулам. 

Перші скляні намистини, які віддалено нагадували сучасний бісер, 

з′явилися в стародавньому Єгипті – з них плели браслети, намиста, сітки для 

прикраси суконь. З розвитком скляного виробництва намистини зменшувалися, 

в кінці кінців, набуваючи звичного нам формату дрібного бісеру. Однак, ще 

довгий час матеріал відносили до числа предметів розкоші – втім, скло само по 

собі вважалося дорогим. 

Пізніше центром скляного виробництва стало італійське місто Мурано, яке 

знаходиться недалеко від Венеції – саме там удосконалювалися технології 

виготовлення бісеру. 

У 19 столітті було винайдено машинний спосіб виготовлення бісеру – 

завдяки цьому матеріал впав в ціні і став загальнодоступним. Вочевидь, саме 

тоді бісер замінив традиційні матеріали в етнічних техніках плетіння і 

«упровадився» в народні промисли. 

Серед іншого, вироби та декор з бісеру були затребувані на рубежі 19 і 20 

століть – у часи розквіту стилю «модерн» (арт-нуво або югенстіля). Пізніше в 
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модній індустрії бісерне плетіння ставало актуальним на хвилі популярності 

етнічних стилів – в «хіппанськіх» 60-х та пізніше, в 2000-х. 

 

Навчання 

Бісероплетіння можна освоїти самостійно – за допомогою схем та 

інструкцій, яких чимало в Інтернеті. Там же без праці вдасться знайти 

ілюстровані та відео майстер-класи, які допоможуть розібратися з основними 

тонкощами та нюансами складних схем та технологій. 

Популярність техніки не обійшла стороною і книжкову індустрію – 

асортимент видань, присвячених різновидам бісерного плетіння досить 

широкий. В більшості своїй книги-самовчителі добре ілюстровані, містять 

докладні інструкції. 

Але, само собою, найкращий спосіб навчання – живий майстер-клас, курси 

або уроки у досвідченого майстра, особливо якщо ви вже розібралися з азами і 

збираєтеся перейти на новий рівень володіння технікою. 

 

Витрати та дохід 

Для бісероплетіння необхідний мінімум матеріалів – власне, сам бісер, 

тонка голка з вузьким вушком, нитка, волосінь, рідше – дріт (в залежності від 

виду плетіння). Особливе обладнання потрібно тільки для плетіння на верстаті. 

Крім того, для виготовлення бісерних прикрас може знадобитися додаткова 

фурнітура: застібки та подовжувачі для намист та браслетів, швензи для 

сережок. Також бісер можна комбінувати з іншими матеріалами: стрічками, 

хутром, тканиною, натуральним каменем та перлинами. 

Витрати на бісероплетіння можна звести до мінімуму – по суті, все 

залежить від якості та вартості самого бісеру. Вчитися можна на дешевому 

китайському бісері (ціна – від 5 гривень за комплект). 

Початківцям буде достатньо суми до 100 гривень для того, щоб спробувати 

себе в техніці: цього з лишком вистачить на декілька комплектів бісеру різних 
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кольорів, нитки та голки. До речі, перевага бісероплетіння в тому, що навіть у 

випадку браку можна переробити виріб, не втрачаючи при цьому матеріал. 

Дорогий та якісний бісер зазвичай продають на вагу, його вартість – від 2 

гривень за грам. Серед майстринь особливо популярний чеський бісер. Його 

асортимент досить широкий – він може бути круглим або гранчастим, матовим 

або блискучим, різних розмірів. 

Якісні вироби з бісеру оцінюють досить високо, тому що техніка є 

трудомісткою. Наприклад, вартість традиційних гуцульських герданів – від 60 

до 500 гривень; ціна намист-джгутів може перевищувати 1000 гривень. Крім 

того, бісерні прикраси користуються стабільним попитом, їх популярність 

майже не залежить від тенденцій в моді. 

  

9 
 



 
 

Сходинка №1 

Плетіння простої квітки 

(ромашка)  

Для плетіння вам знадобляться такі 

інструменти та матеріали: 

• звичайні ножиці; 

• бісер білого, зеленого і жовтого кольорів; 

• дріт; 

• плоскогубці або кусачки; 

• флористична стрічка. 

Деталі квітки. 

Перед тим як зробити красиву ромашку з бісеру, слід розібратися в тому, 

які частини квітки доведеться виготовити. Данна рослина складається з 7 

пелюсток і жовтої серцевини. Квітка має досить високе стебло, як правило, на 

ньому розташовується кілька листочків. 

Для створення пелюсток ромашки знадобиться білий бісер і дріт. Але для 

початківців більше підійде спрощена схема плетіння, яка далі буде розглянута. 

 

Плетіння квітки 

•  Відмотайте шматок дроту (довжина 

близько 50 см);  

•  Одягніть на неї бісеринки білого кольору 

(їх кількість повинне бути непарним). Кількість 

намистин безпосередньо залежить від того, якого 

розміру виріб ви хочете змайструвати; 

•  Сформуйте петлю, використовуючи набрані 

бісеринки; 

•  Поблизу пелюсточки з одного краю 

повинен залишитися шматочок дроту довжиною 5 см; 
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•  Таку довжину нанизуйте як і кількість бісеринок, формуючи такі 

пелюстки; 

•  Після того як ви створите потрібно число пелюсток, замкніть їх в коло. 

 У вас вийде заготовка під квітка з порожнистої серединою. 

 

Серединка квітки 

•  Відріжте 20 см дроту. 

•  На одному кінці дроту петелькою 

зафіксуйте намистину, тоді інші не будуть 

сповзати. 

•  Щоб сформувати серцевину, 

нанизуйте 25 намистинок жовтого кольору. 

•  Серединка повинна бути сформована у вигляді спіральки. 

•  Закріпіть її в центрі попередньої деталі і зафіксуйте за допомогою дроту. 

•  В результаті у вас вийде гарна заготовка вже з серцевиною. 

 

Стебло ромашки 

Щоб сформувати стебло 

використовуємо різні матеріали: 

•  Дерев’яні шпажки; 

•  Пластмасові спиці для в’язання; 

•  Бамбукові палички. 

Якщо нічого подібного у вас вдома 

не знайшлося, візьміть шматок дроту, 

зігніть його кілька разів і прикрутіть до 

головки ромашки. 

Для стебла потрібно буде сформувати листочки із зелених бісеринок. Для 

їх створення потрібно сплести п’ять петельок. Робляться вони точно так само, 
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як і пелюстки. Після того як листок буде готовий потрібно примотати робочий 

кінець дроту до стебла. 

Як бачите, плетіння бісером ромашки досить просте і захоплююче заняття. 

Щоб виріб мав закінчений вигляд, оберніть його флористичною стрічкою 

прикріплюючи листки до стебла. Якщо ж у вас не знайшлося цього матеріалу, 

використовуйте звичайні нитки зеленого кольору. Закріпити їх можна 

звичайним клеєм. В кінцевому результаті у вас вийде гарний виріб. 
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Сходинка №2 

Квітка магнолія паралельним плетінням для брошки 

Освоєння техніки паралельного плетіння точно те, з чого варто починати 

плетіння бісером. Одночасно і просто, і разом з тим дозволяє відразу навчитися 

плести квіти, листочки, фігурки бабок і багато інших цікавих виробів. 

Суть техніки полягає в тому, що на один кінець дроту нанизуються 

бісеріни першого і другого ряду, а другий кінець протягується назустріч 

першому тільки через бісеріни другого ряду. Отримані два ряди підтягуються 

до середини дроту і щільно затягуються. Потім на один кінець дроту 

нанизуються бісеріни третього ряду, і інший кінець дроту проходить в усі 

бісеріни назустріч. Таким чином, виходить, що кінці дроту завжди виходять з 

протилежних сторін виробу. 

Ряди розташовуються паралельно один одному. 

Для зручності і наочності привводяться схеми плетіння у вигляді графічного 

зображення або з фотографій виробів. 

Матеріали для рукоділля: 

•  Бісер рожевий, зелений 

•  Тонкий дріт 

•  Фетр для основи брошки 

•  Більші бусини жовтого кольору 

        Починаємо роботу над магнолією 

виконуючи першу пелюстку на дроті 

довжиною 1 метр. На цей відрізок 

дроту набираємо 5 бісеринок рожевого 

кольору і розміщуємо їх посередині. 

Потім добавляємо 7 рожевих бісерин 

та всередині їх просовуємо один із кінців дроту (замикаючи в коло). В 

наступних рядах по схемі добавляємо потрібну кількість бісерин. Далі схема 

буде поступово зменшувати кількість бісеру до потрібного розміру пелюстки. 
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Опис плетіння пелюстки закінчується – наша пелюстка готова. Таких пелюсток 

потрібно зробити ще 4 шт. 

 
Всі 5 пелюсток скручуємо разом кінцями дроту. Потім вигинаємо 

пелюстки по формі квітки. В серединку на дротяній основі кріпимо більші 

бусини жовтого кольору. 
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Зелений листок до магнолії також плетемо в техніці паралельного плетіння 

по схемі з фотографії  і з’єднуємо з пелюстками.  

 
Коли всі деталі скріплені, потрібно приклеїти фетр та булавку силіконовим 

пістолетом (показаним нижче способом).  

 
Наш виріб виконаний в техніці паралельного плетіння з бісеру готовий.
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Сходинка №3 

Дерево акація з бісеру 

У світі існує безліч дерев, які 

між собою навіть не схожі, але 

люди намагаються їх малювати, 

робити з бісеру та прикрашати 

природою свої оселі. В даному 

майстер класі буде показано як 

можна зробити з бісеру акацію. 

 Для того, щоб виготовити 

своїми руками акацію вам 

потрібні такі матеріали:   

• бісер №9 жовтого кольору – 

50гр., 

• жовтий бісер №15 – 10гр., 

• стеклярус зелений – 50гр., 

• круглий бісер зеленого кольору №10 – 10гр., 

• дріт, 

• нитка коричневого кольору, 

• флористична стрічка коричневого кольору, 

• малярний скотч, 

• керамічний горщик, 

• алебастр, 

• універсальный прозорий клей 

• камінці. 
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Квіти акації 

Роботу починаємо з плетіння 

гілочок із квітками. Потрібно 

відрізати дріт довжиною 1м 30 

см. На відстані 10 см від краю 

набрати 5 бісеринок жовтого 

кольору №15 та скрутити дріт на 

7 обертів (біля 0,7см). Слідкуємо 

щоб дріт не відламався при 

обертанні. 

Такі ж самі елементи петельки з бісеру робимо по краям як показано на фото. 
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Скручуємо ще дві однакові петельки по 5 бісеринок та розміщуємо їх в 

іншій площині ніж попередні (формуючи зорово гроно акації). 

 
Далі робимо ще 4 однакових петельки вже по 7 бісеринок та ще 4 

однакових петельок вже по 10 бісеринок (нарощуємо кількість бісеринок, щоб 

був вигляд грони). Між рядами з петельок (один ряд – 4 петельки) виконуємо 

скрутку на 2-3 спіральки.  
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  Наступні ряди потрібно виконувати так само, добавляючи петельки до 

потрібної довжини грони квітки. На дерево потрібно 15-16 таких готових грон. 

 

Листя 

 

На середину дроту довжиною 

60 см набираємо 1стеклярус 

зеленого кольору, чередуємо його з 

5 бісеринками зеленого кольору та 

знову 1 стеклярус зеленого 

кольору.   

 

 

 

Зєднуємо зроблене в петлю і робимо скрутку на 0,5-0,7 см. 

 
 

Виготовляємо ще дві таких петельки по попередньому принципу.  
19 

 



 
 
 

 
 

 

Так же само скручуємо дротик.  

В наступних 4 петельках центральних бісеринок буде по 3 шт.  
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В наступних петельках робимо по 1 центральній бісеринці. Виконуємо 

гілочку – заготовку в 5 рядів (використовуємо фото як схему).   

 
Всього таких заготовок потрібно зробити 20 шт., які складаються ще по 20 

шт. Така кількість необхідна для формування гарного та багатого на листя 

дереві. 

Збір елементів у дерево 

Беремо підготовлену нитку коричневого кольору, заціплюємо кінчик за 

дротик та обмотуємо гілочки своїми руками ниткою. 
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Обмотуємо по спіралі стовбур заготовки нитками вниз на 0,5-0,7см.  

Формуємо гілки імітуючи як у справжнього дерева. По черзі примотуємо 

до центральної гілки гілочку з листям, потім примотуємо гілочку з гроною 

квітки. 

  

  
 

Центральна гілка дерева готова.  

Необхідно зібрати всі зроблені елементи у гілки як у дерева. 

Тепер будемо формувати великі гілки. З 3-4 центральних гілок збираємо 

гілку велику, обмотуючи її флористичною стрічкою. 

 

 
З декількох великих гілок збираємо дерево акуратно з’єднуючи гілки 

флористичною стрічкою.  
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Дерево з бісеру готове, але його необхідно посадити у підготовлений 

горщик. 

Розмір горщика має бути пропорційним до самого дерева (щоб виріб не 

перевернувся та був стійким). 

Тепер розведемо алебастр або гіпс. Заливаємо його в горщик та ставимо 

туди дерево. Чекаємо, щоб підсохла наша основа. Зверху прикрашаємо наш 

«ґрунт» камінчиками.  
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 НЕЗВИЧАЙНЕ ПЛЕТІННЯ З ПАПЕРУ 

 

 

 Плетіння з паперу - 

популярний вид рукоділля, де в 

якості технології використовуються 

прийоми звичайного плетіння з лози, 

а матеріалом служать трубочки з 

газет, журналів або будь якого 

паперу. 

 

 

 

Історія 

У плетінні з паперу використовуються всі прийоми плетіння з лози або 

соломи, тому основа технології йдуть з традиційних для України ремесл. Ідея 

використовувати замість лози папір належить східним майстрам, переважно з 

Кореї і Японії. Ці народи славляться віртуозним володінням будь-яких 

паперових технік: від орігамі до пап'є-маше. 

Популярність плетіння з паперових або газетних трубочок, швидше за все, 

настала тоді, коли виробництво паперу та газет перестало бути розкішшю, 

газети та тонкий папір стали більш доступними, ніж лоза. 

Та особливо це стало цікавим, коли не потрібно було знищувати кущі лози, 

а плести з вторинної сировини.  

У 21 столітті плетіння з газетних трубочок - популярне хобі. Його цінують 

за його доступність: адже старі газети і журнали нічого не варті. Навпаки, 

використання їх у якості матеріалу для плетіння позбавляє будинок від 

скупчення макулатури. Екологічність плетіння з паперу зацікавлює все більше і 

більше людей третього віку.  
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Плетіння з газетних трубочок можна використовувати при роботі з третім 

віком. Адже папір для них більш піддатливий і зрозумілий матеріал. 

Плетіння з газетних трубочок - творчий процес, в якому майстер створює з 

газет дивовижні вироби, майже не відрізняються від звичайної плетінки з 

ротанга. Це можуть бути красиві коробочки, вази, шкатулки, кашпо, різні 

підставки і ще безліч цікавих і несподіваних речей. Такі речі витісняють 

пластмасу, дороге скло та інші речі повсякденного вжитку, адже їх можна 

безкоштовно замінити на плетені з паперу. 

 

Навчання 

Якщо ви раніше ніколи не 

пробували створювати красу з 

газетних трубочок, то навчитися 

можна самостійно, або у майстра.  

Створення будь-якого виробу 

починається з підготовки матеріалів. 

В техніці плетіння з газет робота 

ведеться трубочками або паперовій 

лозою. 

Трубочка - це матеріал, 

отриманий в результаті намотування 

паперової смужки на спицю або 

інший аналогічний інструмент. 

Трубочка являє собою круглу, 

скручену по спіралі смужку паперу. 

Паперова лоза - це сплюснута трубочка, що нагадує стрічку або лозу. 

Вироби з трубочок і лози виходять дуже різні. Плести з паперу трохи 

легше та вироби з трубочок виглядають витонченішими і акуратніше. 

Виготовлення трубочок - простий, але кропіткий процес. На плетіння будь 

якого виробу необхідно накрутити 400 трубочок. Отже починаємо. 
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 Матеріали та інструменти 

Для виготовлення газетних трубочок нам потрібно: 

• папір; 

• спиця товщиною 1,5 мм, дерев'яна шпажкаабо 

заряд від ручки; 

• клей для паперу ПВА; 

• пензлик; 

•  олівець; 

• лінійка; 

• канцелярський ніж або ножиці; 

Процес виготовлення трубочок 

Сторінку паперу по горизонталі 

розрізаємо в довжину на смужки. Якщо 

сторінки здвоєні, їх слід розрізати навпіл. 

Чим довший папір, тим буде довша 

трубочка і легше буде плести. 

 

Розрізаємо листи з зазначених лініях за допомогою ножиць або 

канцелярського ножа і лінійки. 

 
 

Повинні вийти ось такі смужки з паперу. 
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На край смужки 

прикладаємо спицю під 

кутом. 

Від кута нахилу спиці 

щодо газети буде 

залежати, яка вийде 

трубочка. Чим більше кут, 

тим довшим і більш 

вразливими на розрив буде трубочка. Чим кут менше - тим, відповідно, 

коротше і жорсткіше трубочка. Нам знадобляться і довгі, і короткі трубочки. 

Більш гнучкі і довгі використовуються для плетіння стінок, а більш жорсткі і 

міцні - для каркасів. Головне, не робити дуже великих або дуже маленьких 

кутів. З такими трубочками складніше працювати, вони або дуже крихкі і 

майже не гнуться. В основному, я роблю трубочки під кутами від 45° до 60°. 

Починаємо щільно намотувати папір на спицю. 

 

Склеювати початок трубочки не потрібно, 

для міцної фіксації досить нанести краплю клею 

в кінці. Пензликом наносимо клей на куточок 

газети і притискаємо пальцями. 
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Потім акуратно знімаємо трубочку зі спиці. 

Товщина трубочки зверху і знизу має трохи відрізнятися. За рахунок цієї 

різниці нам легко буде нарощувати довжину трубочок. 

Відразу потрібно зробити багато трубочок, щоб не відволікатися на це під 

час плетіння. 

 
Витрати та дохід 

Дане рукоділля 

абсолютно безвитратне.  

Для виготовлення 

кошика вам знадобляться 

речі, які є в кожному 

будинку: старі газети, 

картонна коробка для 

основи, спиця або дерев’яна 

шпажка, клей і фарба. Як 
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бачите, набір цілком і повністю бюджетний. 

Готовий виріб виглядає не гірше покупних кошиків з дорогих матеріалів 

(наприклад, з модного зараз ротангу). 

Кошик може бути будь-якої форми і розміру. Коли ви освоїте прості 

геометричні форми (наприклад, плетіння круглих кошиків з газетних трубочок), 

можна спробувати свої сили у виготовленні більш складних виробів – ажурних, 

багатокутних і так далі. 

Техніку можна використовувати для різних цілей (це може бути плетіння 

кошиків для білизни з газетних трубочок, виготовлення коробочки для 

зберігання швейного або в’язального приладдя, шкатулки для біжутерії). 

Готовий виріб гармонійно вписується в багато інтер’єрних стилів (кантрі, 

прованс, бунгало, еко і так далі). 

Плетені кошики з газетних трубочок – стильний і бюджетний варіант 

декору для вашого будинку 
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Сходинка №1 

Плетіння прямокутної корзини 

(обплетення коробки) 

Для створення плетеними 

коробочки нам потрібно: 

• коробка, яку будемо обплітати 

• гумка, прищіпки або скріпки 

для фіксації трубочок 

• клей миттєвої фіксації 

• пінцет 

• предмети декорування - фарби, лак, тканини, стрічки  

Беремо коробку, яку будемо обплітати, і відрізаємо верхні кришки.  

 

 
 

Коли трубочки і коробка готові, можна приступати до творчого процесу. 

Існує безліч різновидів плетіння. Після невеликого тренування можна самим 

придумувати різні візерунки. Розглянемо саме просте плетіння. Будемо 

пропускати через трубочку одну, 

пошарово. Незважаючи на свою 

простоту, це плетиво дуже добре 

виглядає на готовому виробі. 

Починаємо робити каркас. Для 

цього на дні коробки треба зробити 
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розмітку, за якою будуть йти вертикальні трубочки (стійки). Їх має бути 

непарна кількість, розташовуватися вони повинні приблизно на однаковій 

відстані один від одного. Відстань не має бути дуже великою, але і щільно 

трубочки розміщувати не слід. Від відстані залежить, як часто будемо робити 

переплетення. Чим менше відстань між стійками, тим щільніше і дрібніше буде 

плетіння. Незалежно від відстані між трубочками, на кутах коробки обов'язково 

повинні бути стійки. Це зробить плетіння більш вираженим і акуратним. 

Коли розмітка готова, приклеюємо туди трубочки. Це і буде каркас нашої 

коробки. При створенні каркаса зручніше використовувати клей миттєвої 

фіксації. 

 

 
Тепер коробку потрібно обережно повернути, а всі трубочки підняти вгору 

і зафіксувати гумкою або прищіпками. 

 
Для створення першого ряду просто повертаємо кожну стійку за сусідню. 
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Потім приклеюємо до дна коробки додану трубочку, якої ми і будемо 

плести стінки, постійно нарощуючи її. 
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Трубочкою починаємо обплітати стійки, таким чином, щоб було 

чергування: першу стійку обплітає зовні, другу зсередини і так далі. 

 

 
Коли трубочка закінчиться, її потрібно наростити. Для цього беремо іншу 

трубочку, вставляємо вузький кінець широкий і фіксуємо клеєм. 

33 
 



 
 

  
 

Таким чином можна обплести коробку до самого верху. Але для більш 

красивого оформлення пропоную в середині плетіння додати ряд з атласної 

стрічки. Для цього, доплітаємо до середини коробки і закінчуємо ряд. 

 

Трубочку, якою плели, акуратно приклеюємо до стійки і обрізаємо. 

 

  
 

Беремо стрічку, якою будемо декорувати коробку, і заміряємо відстань, 

яку потрібно залишити для неї. Відразу не протягуємо, так як, коробку 

належить ще фарбувати, а стрічка буде заважати. 
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Коли відстань намічено, кріпимо нову трубочку і продовжуємо плести. 

 
 

Перший ряд після стрічки по чергуванню повинен збігатися з рядом, який 

йде перед стрічкою. 

Далі до самого верху плетемо звичайним способом, як плели до цього. 

Коли плетені частина порівняється з краями коробки - закінчуємо. Акуратно 

фіксуємо клеєм трубочки, які обплітали. 
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Залишився кінчик ховаємо за стійкою. Це зручно зробити пінцетом. 

 

 
 

Повинна вийти ось така коробочка з якої стирчать стійки. 
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Закінчувати виріб можна по-різному: 

•  просто загинати стойки всередину; 

•  фіксувати клеєм або плести косою; 

•  плести просту загинку (беремо стійку, від неї відраховуємо ще дві і 

ховаємо її за третю, пропускаючи між стійкою і плетінням).  

 

 
 

Це теж зручно робити пінцетом. Верх виходить красивим, закінченим і не 

вимагає використання клею. 
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Плетіння закінчено. Коробка готова і для того, щоб стати гарним 

елементом декору, їй не вистачає лише обробки. Для декорування можна 

використовувати фарби, тканини, декупаж, намистини.  
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Сходинка №2  

 Плетення шкатулки круглої 

форми з готового дінця 

Для плетіння буде потрібно такі 

матеріали: 

•  готові трубочки з паперу; 

•  картонка; 

•  ножиці; 

•  клей ПВА 

•  форма для обплетення; 

•  прищепки для фіксації; 

•  фарба. 

 

1.Вирізаємо з картону два кола по розміру дінця вибраної форми. Формою 

може бути будь яка річ що схожа на потрібний виріб. На одному з картонних 

кіл потрібно нанести розмітку для стойок через 2-2,5 см (можна розмітити за 

поділом кола). 

 

 
 

2. По міткам приклеюємо клеєм ПВА тверді трубочки, які розходяться в 

різні сторони, як промінці. 
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3. На верх наклеюємо друге картонне коло. Це буде дінце виробу.  

 
 

4. Зверху на дінце ставим форму, яку будемо обплітати. 
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5. Піднімаємо паперові стойки і фіксуємо їх прищепками. 

  
 

 

 

6. Починаємо саме плетіння між стойками. Готуємо 4 трубочки для 

плетіння і заставляємо за стойки по черзі в будь якому місці форми. 
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7. Першою трубочкою обплітаємо стойку за якою немає заставленої 

трубочки. Протягуємо трубочку до себе кінцем (над 3 стойками під 1).  Таке 

плетіння називається «шнурочок в чотири прути».  

 

 
 

8. Іншими трубочками так само плетемо по колу та нарощуємо трубочки 

для плетіння по потребі. Всі кінці плетіння виводим до себе. 
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9. В кінці плетіння буде шнурочок.  
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10. Далі будемо продовжувати плетіння «шнурочком в два прути». Для цього 

беремо 2 трубочки і заставляємо за стойку. 

 

 
11. Плетемо над 1 стойкою, під 1 стойкою, над 1 стойкою… по черзі 

кожною трубочкою. 
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12. Продовжуємо плетіння «шнурочком в два прути» до потрібної висоти. 
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13. При плетінні до потрібної висоти потрібно вийняти форму. Стойки 

загнути по колу за принципом над 1, під1, над 1, під 1… 
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Сходинка №3 

Корзинка для квітів (з плетеним дінцем) 

  
Для роботи нам потрібно: 

 паперові трубочки; 

•  клей ПВА; 

•  прищепки; 

•  дротик; 

•  форма для обплітання; 

•  фарба. 

1. Починаємо плетіння з дінця. Берем 7 трубочок: 4+3. Кладемо як на фото. 

47 
 



 
 

 
2. Готуємо трубочку для плетіння. Обплітаємо 1 трубочкою хрестик по 

колу фіксуючи його. 

  
2. Нарощуємо трубочку для плетіння по потребі. На наступному колі 

розділяємо стойки по одній і обплітаємо їх по принципу над 1, під 1, над 1… 

Плетемо до розміру дна на формі. 

   
 

3. Готуємо форму для обплітання (кастрюля, банка, миска, пляшка…) 
48 

 



 
 

 
 

4. Ставимо форму на дінце та трубочки які є стойками фіксуємо 

прищепками, обтягуючи форму. 
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5. Плетемо однією трубочкою по формі виробу. 

 
 

6. При переході на плетіння висоти виробу добавляємо ще одну трубочку в 

плетіння. Далі плетемо двома трубочками плетінням «шнурочок в два прути». 

 
7. Плетемо кошик до потрібної висоти та виймаємо з форми. 
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8. Позначаємо прищіпкою дві стойки з одного боку та дві стойки з 

протилежного боку корзинки. 

 
 

 

 

 

 

 

9. Інші стойки загинаємо загинкою. 
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10. Закінчивши загинку лишаємо 4 трубочки для ручки кошика. 

 
 

11. Для роботи нам потрібен дріт. Вставляємо дріт в саму середину 

трубочки, яку залишили на ручку. В той самий дріт насаджуємо ще одну 

трубочку (формуємо висоту ручки). І закінчення дроту вставляємо в 

протилежну трубочку. 
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12. Так само робимо і з іншою трубочкою. Скріплюємо ручки прищіпкою, 

надавши трубочкам потрібну форму. 

 
 

 

54 
 



 
 

13. Вставляємо ще 2 додаткові трубочки в початок ручки.  

 
 

14. Переплітаємо додатковими трубочками основні ручки з дротом. 

Плетіння може бути на хрест, спіралькою або навіть хаотично. 
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15. В кінці виріб проклеюємо клеєм ПВА (для міцності) та фарбуємо будь 

якою фарбою (водоемульсійною, масляною, гуашшю, морилкою…). 
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Виставка 
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Джерела інформації: 
1.  http://barrellab.com/ 
2.  http://morebisera.com/ 
3.  http://info-biser.ru/ 
4.  https://www.pinterest.com/ 
5.  http://iptem.pp.ua/ 
6.  http://photo.bigbo.ru/ 
7.  http://dreempics.com/ 
8.  http://biserwrld.blogspot.com/ 
9.  http://bicer.ru/ 
10.  http://rukodelnichaem.ru/ 
11.  http://biserok.org/ 
12.  https://www.youtube.com/ 
13.  http://www.livemaster.ru/ 
14.  http://vilingstore.net/ 
15.  http://masterica.org/ 
16.  https://vrukodelii.com/ 
17.  http://ibud.ua/ 
18.  http://hobby-mix.net/ 
19.  http://kollekcija.com/ 
20.  http://pletenie-iz-gazet.net/ 
21.  http://fljuida.com/ 
22.  http://evany-hobby-home.com/ 
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