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Вступ 

З традиційними народними ремеслами України діти 

знайомляться на уроках «Трудового навчання. 

Під час вивчення певного навчального модуля з декоративно-

ужиткового мистецтва відбувається прилучення учнів до надбань 

української культури. 

Практично для кожної людини бісер – 

це звичайні намистини, якими 

користуються практично всі. Мало хто 

знає, як він з’явився і коли його почали 

застосовувати у вишивці.  

Сам матеріал виник разом зі 

склоробством у Венеції. У ХІХ столітті намистинами почали 

прикрашати практично все: звичайні чорнильниці, жіночі сумочки, 

популярною стала вишивка бісером. Історія появи шиття цим 

матеріалом досить довга, дами в період 90-х років не поважали 

себе, якщо не мали в гардеробі хоча б однієї сукні, оздобленої 

бісером. 

Бісер – витончений за своїми якостями матеріал, з давніх часів 

він привертав увагу тисяч майстрів. Скляні 

намистини, які з’явилися до стеклярусу, 

прикрашали одяг фараонів. Історія вишивки 

бісером починається з часу, коли в Росії були 

проведені перші спроби винаходу цього 

матеріалу. У 1930-1950 роки почалося 
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активне використання  намистин  у  вишиванні  та  плетінні. В моду 

увійшли  сукні  і  гаманці,  активно  вишиті  стеклярусом, а також 

феньки, які носили хіпі. 

Історія вишивки бісером, коротко викладена, включає в себе 

розповідь про виникнення самого бісеру, а також методики, за якою 

з його допомогою почали виготовляти картини, сукні, подушки та 

інші предмети побуту. За гіпотезою, його назва походить від 

арабського «бусра» або «бусер», що означало «фальшиві перли».  

З плином часу воно трохи змінилося, і з’явилося 

найменування бусинка-бісеринка. Проте в різних країнах назва 

цього матеріалу походить від звичного нам стеклярусу, якими 

виконувалася вишивка бісером. Історія розповідає про те, що 

намистини старовинного зразка значно відрізнялися від сучасних за 

розміром. «Перли» того часу значно поступалися в масштабі і були 

більшими. Робота з матеріалом, який мав діаметр 0,2 міліметра, 

була дуже важкою, для цього виготовлялися спеціальні найтонші 

голки. Іноді навіть найтонший матеріал не входив всередину, і 

рукодільниці для стібків доводилося знімати мікроголку і  для 

чергового проколу тканини знову одягати її. 

Кількість відтінків бісеру дійсно вражала, на початок 19 

століття воно налічувало близько 800 одиниць, крім того, це була 

далеко не межа різноманіття. Протягом цілого століття можна було 

з легкістю відтворювати будь-які малюнки, виконувати картини, 

прикрашати сукні, взуття і сумки. 
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Бісер серйозно наслідував рубіни і смарагди, а також перли. У 

цьому ж столітті створювалися найрізноманітніші прикраси, 

гаманці, а також сукні, які прикрашала вишивка бісером.  

Історія створення картин завоювала високу популярність, 

однак невдовзі ця популярність серйозно постраждала і зовсім 

зникла. Початок повторного відродження — перша половина 20 

століття, коли з’явилися фенічки і 

вишиті стеклярусом сумочки. 

Виробництво бісеру за останні 

роки не надто змінилося, хоча і 

з’явилися нові моделі, виконані в 

вигляді сердечок, овалів, зірочок і 

навіть квадратів. Такий матеріал найчастіше використовується під 

час плетіння браслетів, кольє або обшивки суконь та інших речей. 

Дизайнери все частіше включають в бісер свої ідеї, а крім того, 

демонструють речі, посипані намистинами, на показах моди. Зараз 

в моді різноманітні браслети, сумки, пояси і сережки, виконані з 

бісеру самих різних форм і відтінків. В основному історія вишивки 

бісером простягається на багато століть тому, 

але навіть зараз вона не дуже змінилася, і 

сучасні жінки як і раніше творять чудеса з 

допомогою шматка полотна або канви і 

маленького стеклярусу. 

Ні для кого не секрет, що в сучасному 

світі практично всю ручну працю замінили машини, це стосується і 
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вишивки, декоративно-прикладного мистецтва, створення браслетів 

і ланцюжків. Тепер все це виконується на спеціальних заводах у 

великих масштабах. Саме тому багато цінителів ручної роботи 

готові віддавати шалені гроші, аби придбати унікально виконаний 

пояс, ланцюжок, браслет або сережки.  

Насправді, в сучасному світі для дівчат явним хобі є вишивка 

бісером. Історія розвитку та появи самих намистин і техніки на це 

абсолютно ніяк не впливає, просто жінкам подобається робити 

щось своїми руками для себе і оточуючих. 

Заробіток на таких виробах може бути досить пристойним, але 

тільки в тому випадку, якщо виконувати дійсно  щось  цікаве  і  

вартісне,  чого  немає  на  сучасному ринку, такою унікальною є 

вишивка бісером. 

 

1. Підготовка до роботи з бісером.  

Інструменти для вишивки. 

Інструменти для вишивки бісером 

дуже походять на ті, що потрібно при 

роботі звичайними нитками. 

Канва 

Найчастіше для вишивки бісером як основу використовують 

спеціальну тканину – канву. Через нерівномірне переплетення 

ниток, вона полегшує процес. Не потрібно боятися пошкодити 

полотно або висмикнути нитку, та й вести підрахунок стібків по 

канві значно простіше.  
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Вишиваючи якусь річ або велику картину, канву 

використовують, як допоміжну тканину, підкладаючи під неї 

щільне бавовняне або лляне полотно. Після завершення роботи 

канву видаляють, акуратно висмикуючи нитки.  

Щоби натягнути канву на п’яльці було легше, її крохмалять  

або змочують у цукровому   розчині. Після висихання така  тканина  

стає  жорсткою,  в  п`яльцях  вона не деформується. 

Вишивка по делікатним ворсистим тканинам, наприклад, 

оксамиту вимагає особливої уваги. Канву при цьому підкладають 

під основу і орієнтуються, прокладаючи стібки по вивороту. 

Намистини при цьому залишають на лицьовій стороні.  

Голки 

Через маленькі отвори на бісері для вишивання звичайна голка 

не підійде. Спеціальні голки для бісеру 

дуже тонкі, з маленьким, не розширеним 

кінчиком самої голки вушком. 

Найпростіше такі голки знайти в магазині 

товарів для рукоділля, де продається сам 

бісер.  

 

Нитки для вишивання 

Оскільки вага роботи буде 

велика, а довговічність і вид 

виробу залежать буквально від 

кожного стібка, то нитки треба 
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 підбирати найміцніші, але при цьому тонкі. Сьогодні цим вимоги 

цілком задовольняють бавовняні і лляні нитки з лавсаном або 

капроном №33 і №50. Вишивати краще, використовуючи два 

складання, а підбирати колір ниток слід виключно під канву.  

Кросна (п’яльця) 

Дуже необхідні для вишивання 

бісером, бо не дозволяють тканині 

стягуватися і стібки виходять акуратніші. 

Але розмір їх повинен бути не меншим за 

розмір візерунку. Внутрішнє коло кросен слід обмотувати тонкою 

стрічкою тканини, це захистить тканину вишивки від пошкоджень. 

Максимально зручними є настільні кросна (кріпляться до столу), 

адже вивільняють обидві руки. 

Закріплюючи тканину у кроснах не тисніть на неї руками, а 

згодом час від часу перевіряйте натяг, постійно підтримуючи його. 

Ножиці 

Варто мати дві пари: маленькі 

гострі, щоб обрізати нитку і великі – 

різати тканину. Щоб підтримувати їх у 

достатньо гострому стані, не 

використовуйте їх для інших робіт. 

Щипці 

Маленькі  щипці  з 

голкоподібними кінчиками будуть незамінними, коли потрібно 

розправити намистинки, якщо вони закрутились на нитці. 
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Замшевий килимок 

Корисним додатком буде також килимок із замші, на який 

бісер висипається в міру потреби. Ворс замші не дозволяє 

намистинкам розкочуватися в усі боки.  

Перед роботою важливо забезпечити зручне робоче місце, 

правильне освітлення і запастися важливими 

дрібницями: ножицями, маркерами, лінійкою і 

лупою. Що ж стосується головного героя 

вишивки – бісеру, то про нього слід розповісти 

докладніше. 

 

2. Як вибрати матеріал для вишивки  

Найдрібніший бісер, який можна зустріти в магазині сьогодні, 

за №18/0. Схожими на макові скляні зернятка любили 

користуватися вишивальниці позаминулого століття. У наш час 

значно популярніший значно більший бісер.  

Визначити який номер відповідає бусинам досить просто: 

перша цифра завжди означає, скільки бісеринок можна нанизати на 

нитку довжиною один дюйм, тобто на двох з половиною 

сантиметрах. Якщо в магазині бісер продають на вагу, то можна 

орієнтуватися  на   кількість  намистин  в  одному грамі. У 

середньому це 50 штук.  

Основні форми бісеру 

У вишивках найчастіше використовують три основні форми 

бісеру, які випускають буквально всі виробники. 
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Бісер – рівні намистини з округлими, ніби оплавленими, 

краями. Перетин бісеру може бути як круглим, так і квадратним.  

Рубка – це коротенькі до двох міліметрів трубочки з досить 

гострими, обробленням краями. 

Стеклярус - довгі, від трьох до п’яти міліметрів, трубочки, які 

сьогодні виготовляють круглими, квадратними, крученими і 

гранованими.  

За різноманітністю забарвлень і декоративних ефектів з 

бісером не зможуть зрівнятися жодні нитки для вишивання.  

Прозорий бісер роблять зі звичайного підфарбованого скла. У 

готовій роботі він може загубитися, але за підтримки яскравих 

намистин, додасть шарм будь вишивці.  

Прозорий бісер з пофарбованим внутрішнім отвором більш 

помітний, ніж його повністю прозорий побратим, але значно 

вередливіший у догляді. Не варто піддавати виріб з такою 

вишивкою інтенсивному пранню або хімчистці. Фарба може легко 

облізти.  

Прозорий бісер з райдужним ефектом хоча і не яскравий, але 

надає будь-якій роботі загадковості і блиску.  

Непрозорий бісер може бути і глянцевим, і матовим. Яскраві 

намистини однорідного забарвлення, яке довго не потьмяніє.  

Бісер з металевим блиском може бути і напівпрозорим, і 
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повністю непрозорим. Для створення 

ефекту "металік" використовують різні 

технології, від простого фарбування до 

гальванізації. Можна знайти бісер, що 

імітує різні метали, від нікелю до 

золота.  

Пофарбований бісер не дорогий і дуже поширений, от тільки 

не завжди така фарба тримається досить міцно. Часто вона 

стирається або вицвітає.  

Двокольоровий бісер роблять з 

кольорового перевитого скла різних 

відтінків, що надає готовим роботам 

високу декоративність. 

Фантазійний бісер незвичайних 

забарвлень, від меланжевих до 

плямистих або смугастих.  

Але для першої вишивки не варто захоплюватися 

багатобарвними ескізами і схемами. Всі види бісеру обов’язково 

потрібно випробувати, але поступово, у міру зростання 

майстерності.  

3. Схема для вишивки 

Правильний вибір схеми вишивки – це запорука успіху, 

особливо для новачків. Щоб оцінити свої сили можнапридбати 

готовий набір з мотивом, розрахованим на 5-10 відтінків. Оцінити 
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розмір майбутнього виробу дуже легко. Кожній бісеринці на схемі 

відповідає один умовний значок або одна клітина. 

У комплект повинна входити канва, сам бісер і докладна 

інструкція. Часто в таких комплектах описуються тонкі місця, 

даються поради щодо вибору 

інструменту або виготовлювачі   

підказують, як краще виконувати цю 

вишивку.  

Досвідчені вишивальниці 

підбирають самостійно не тільки 

бісер, але і малюнок. При цьому за 

ескізом розраховується і схема.  

Найчастіше всього бісером вишивають монастирським швом 

або звичайним півхрестом. Нитка проходить по діагоналі кожної 

клітини, при цьому захоплюючи намистину. На лицьовій стороні 

складається бісерна картина, а на вивороті залишаються акуратні 

вертикальні стібки. Закріплюють нитку на початку роботи і по її 

закінченню подвійним стібком на місці або хрестиком.  

Деякі майстрині воліють цій техніці шви «вперед» або 

«назад». А тим, кому важлива фортеця отриманого полотна 

користуються стебельчатим, тамбурним або іншими прикріпними 

швами. Перед початком роботи фахівці радять розбити тканину на 

рівні квадрати за аналогією з вишивкою хрестом, щоб не збитися в 

ході роботи.  
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Техніки вишивки   

Щоб  вишивка  вдалася  і  довго радувала око, важливо 

пам’ятати прості правила: 

- полотно на п’яльці повинно бути натягнуто максимально 

щільно і надійно;  

- бісер для одного зображення потрібно використовувати 

тільки однієї величини;  

- пришивати бісер на всіх ділянках слід під одним кутом і в 

одному напрямку;  

- колір нитки обов’язково вибирають в тон полотна або 

канви;  

- краще для вишивки брати міцні синтетичні або армовані 

нитки, тонку, але в якій не тягнеться волосінь;  

- для роботи беруть нитку довжиною, яка в 4-5 разів 

перевищує лінійний розмір тканини;  

- вишивка по канві виробляється рядами;  

             - кількість бісерин в ряду повинна точно збігатися з 

кількістю клітин 

 

4. Перенесення візерунків 

Існує кілька способів перенести 

малюнок з паперу на тканину. 

«Перебивні» малюнки: досить 

легкий спосіб для гладеньких тканин, що 

має свій негатив – на поверхні тканини 
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лишаються контури, які необхідно повністю закривати вишивкою. 

Виконання: підколіть шпильками перебивне зображення до 

лицьового боку тканини. Покладіть їх на рівну тверду поверхню, 

заслану фольгою. Сильно притисніть середньо нагріту праску, 

обережно, щоб не зсунути малюнок. З цієї ж причини не 

«проїжджайте» праскою по малюнку. Через кілька секунд акуратно 

припідніміть ріжок малюнку, щоб переконатися у чіткості 

перенесених ліній. Якщо результат 

незадовільний. Потримайте праску ще якийсь час, але не спаліть! 

Так само малюнок переноситься за допомогою перебивних 

олівців: намалюйте його від руки. Підколіть малюнок і притисніть 

гарячою праскою. 

Пряме копіювання малюнка підходить для прозорих тканин. 

Зафіксуйте по черзі малюнок з тканиною над джерелом світла 

(вікна чи світлової коробки), обведіть малюнок грифельним 

олівцем чи маркером на крейдяній основі. 

Шаблони зручні для простих візерунків, які повторюються 

кілька разів. Виріжте необхідну форму, покладіть шаблон на 

лицьовий бік тканини і обведіть олівцем. 

Намічування по кальці. Цей спосіб відбирає багато часу, 

однак не лишає на тканині слідів. Малюнок слід нанести на кальку і 

підкласти її під тканину, закріпивши. Тоді контрастною ниткою 
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прошийте контури короткими однаковими стібками. Проведіть по 

стібку голкою і зніміть папір. 

Копірка добре підходить для гладенької поверхні. Колір 

копірки добирають контрастний до тканини. 

Розстеліть тканину лицем до себе, закріпіть 

скотчем, зверху 

покладіть копірку, а на неї малюнок. Добре 

закріпіть. Обведіть контури гострим олівцем. 

 

5. Види швів 

«Через край» 

1. Закріпіть нитку і виведіть її з 

лицьового боку. Настроміть намистинку на 

голку. 

2. Зсуньте намистинку по нитці до тканини. 

3. Виконайте горизонтальний стібок у напрямку до основи 

намистинки (довжина стібка = довжині самої намистинки) 

4. Підтягніть нитку. Настроміть наступну намистинку на голку і 

зсуньте її по нитці до тканини. 

5. Зробіть стібок у напрямку до основи. 

6. Підтягніть нитку. 

7. Повторюйте знову до необхідної довжини, потім закріпіть нитку. 

«Назад голка» 

1. Закріпіть і виведіть на лицьовий бік нитку, настроміть 

намистинку.   
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2.  Спустіть  намистинку  до тканини. Виведіть голку на 

спідній бік з лівого боку намистинки. 

3. Підтягніть нитку і виведіть голку біля правого боку. 

Настроміть намистинку. 

4. Підтягніть нитку, виколіть голку на спід, підтягніть і 

закріпіть нитку. 

«Отвір згори» 

1. Закріпіть та виведіть нитку на лицьовий бік. Настроміть 

намистинку. 

2. Зсуньте намистинку до тканини, покладіть її отвором вгору. 

3. Виведіть голку на спідній бік тканини біля основи нитки, 

підтягніть. 

4. Виведіть голку на лицьовий бік через отвір намистинки. 

5. Повторіть п.3. 

6. Закріпіть нитку. 

 

6. Прикріплення кількох намистинок 

І. Прикріплення двох намистинок 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік. Настроміть 2 

намистинки на голку. 

2. Зсуньте намистинки до тканини. Виведіть голку на 

виворотній бік за другою намистинкою. 

3. Підтягніть нитку. Виведіть голку на лицевий бік біля 

першої намистинки. 

4. Протягніть голку крізь обидві намистинки. 
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5. Підтягніть нитку, виведіть голку на виворітній бік біля 

другої намистинки. 

6. Підтягніть нитку. Виведіть голку між намистинками. 

7. Підтягніть нитку, виколіть голку на спід за ниткою, що 

з’єднує намистинки. 

8. Підтягніть і закріпіть нитку. 

Кілька намистинок 

швом «Через край» 

1.Закріпіть і виведіть нитку з лицьового боку. Настроміть одразу 

три намистинки. 

2. Зсуньте їх до тканини. 

3.Виконайте горизонтальний стібок справа наліво біля основи 

останньої намистинки (довжина стібка = ширині однієї 

намистинки) 

4. Підтягніть нитку. Настроміть на 

голку ще три намистинки і зсуньте їх 

до тканини. 

5. Біля основи останньої виконайте стібок, як у п.3. 

6. Підтягніть нитку. 

7. Виконуйте так до необхідної довжини, а 

потім закріпіть нитку. 

Шов «назад голка» через кожну 

намистинку 

1.Закріпіть і виведіть на лицьовий бік нитку, настроміть 

намистинку. 
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2. Пришийте її швом, як про який йдеться вище. 

3. Настроміть другу намистинку. Виколіть голку на спід за другою 

намистинкою. 

4. Підтягніть нитку і виколіть її на лицьовий бік між намистинками                 

5. Протягніть голку через 

другу намистинку. Підтягніть 

нитку, настроміть третю і 

пришийте аналогічно. 

Продовжуйте, щоб нашити необхідну кількість. 

 

Шов «назад голка» через окремі намистини 

1. Закріпіть і виведіть на лицьовий бік нитку. Настроміть 3 

намистини. 

2. Зсуньте намистинки до тканини. Виколіть голку за останньою 

намистинкою на спід. 

3. Підтягніть нитку. Виколіть її між двома останніми намистинами. 

4. Підтягніть нитку. Протягніть голку крізь останню намистинку. 

 

5. Підтягніть нитку. Настроміть на голку наступні 3 намистинки. 

6. Зсуньте їх до тканини. Виведіть голку на спід за останньою 

намистиною. 

7. Підтягніть нитку. Виведіть голку між двома останніми 

намистинами. 
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8. Підтягніть нитку, протягніть голку крізь останню намистинку. 

 

9. Продовжуйте, повторюючи 5-8. 

Каучинг за допомогою двох голок 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік. Настроміть 

необхідну кількість намистин. 

2. Зсуньте намистинки і викладіть їх на тканині. 

3. Закріпіть другу нитку на спідньому боці і виведіть її на лице 

між першою і другою намистинкою. 

4. Виколіть голку №2 на спід через нитку між двома 

намистинками. 

 

5. Підтягніть нитку і знову виведіть її між третьою і 

четвертою, виколіть через нитку на спід. 

6. Продовжуйте далі, виводячи голку на лице після кожної 

третьої намистинки. 

7. Голку №1 виколіть на виворіт наприкінці лінії з 

намистинок. 

8. Підтягніть нитку і закріпіть на споді. 



21 

 

 

Каучинг однією голкою 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік. Настроміть необхідну 

кількість намистинок. 

 2. Зсуньте намистинки на тканину і виколіть голку на спід. 

3. Підтягніть нитку і виведіть її між двома крайніми намистинками. 

4. Підтягніть нитку. Виколіть голку на спід через нитку між двома 

намистинками. 

 

5. Виколіть на лицьовий бік між 2 і 3 намистинками. Виколіть на 

спід через нитку, що їх з’єднує. 

 

6. Повторюйте так необхідну кількість разів. 

Шов «ледача скво» 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік. Настроміть необхідну 

кількість намистинок. 

2. Зсуньте їх на тканину. Виколіть на спід за останньою 

намистинкою. 
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 3. Підтягніть нитку. Виколіть на лицьовий бік у тому місці, де буде 

починатися другий ряд. 

4. Настроміть намистинки 

для другого ряду. 

 

5. Зсуньте намистинки і виведіть голку на спід після останньої 

намистинки. 

6. Підтягніть нитку. Виведіть голку у тому місці, де буде 

починатися третій ряд, виконайте його аналогічно. Після 

останнього ряду нитку закріпіть.  

 

«Ледачий» шов» 

1. Закріпіть і виведіть на лицьовий бік нитку. Настроміть 

намистинки на голку. Зсуньте їх на тканину. 

2. Виведіть голку на спід за останньою намистинкою. 

3. Підтягніть нитку. Зробіть маленький стібок вбік і виведіть 

нитку на лице. 

4. Підтягніть нитку. Настроміть наступну групу намистин. 

Пришийте аналогічно. 

5. Продовжуйте необхідну 

кількість разів. 
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ІІ. Прикріплення однієї рубаної намистини 

Шов «через край» 

1. Закріпіть і виведіть на лицьовий бік нитку. Настроміть 

намистинку на голку. Зсуньте намистину до тканини. 

2. Біля основи намистинки виконайте горизонтальний стібок 

справа наліво (довжина стібка = ширині намистини). 

 

3. Підтягніть нитку, Настроміть нову намистину і зсуньте її до 

тканини. 

4. Знову зробіть стібок біля основи аналогічним способом. 

Підтягніть нитку. 

 

5. Продовжуйте далі, наприкінці роботи закріпіть нитку. 

Шов «назад голка» 

1. Закріпіть нитку і виведіть її на лице у т. А. Настроміть 

намистинку. Зсуньте її до тканини. 

2. Виведіть голку на спід біля краю намистинки у т. Б. 

3. Підтягніть нитку і виведіть її на лицьову сторону в точці С, 

яка розміщується від А на відстані довжини намистинки. 
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4. Підтягніть нитку. Настроміть намистинку, виведіть голку на 

спідню сторону в точці А. 

5. Підтягніть нитку. Виведіть голку на лицьовий бік у точці Д, 

що міститься від т. С на відстані довжини намистинки. 

 

6. Продовжуйте аналогічно. 

 

«Тамбурний» шов 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовій стороні в т. А 

Настроміть намистинку і спустіть її до тканини. 

2. Виколіть голку на спід у т. А. Потроху підтягуйте нитку і 

виколіть голку в т. Б. захопивши петлю (відстань від А до Б 

дорівнює довжині намистини) 

3. Підтягніть нитку і вкладіть намистину. 

 

4. Виколіть голку крізь петлю. 
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5. Підтягніть нитку і виколіть на зворотню сторону у тому 

місці де буде наступна намистина, яку пришийте так само. 

 

ІІІ. Петлі з бісеру 

1. Закріпіть і витягніть нитку на лицьовий бік. Настроміть 

необхідну кількість намистин, спустіть їх до тканини. 

2. Трохи відступивши від місця виходу голку, виколіть її на 

спід. 

3. Виконайте необхідну кількість петель і закріпіть нитку на 

зворотньому боці. 

 

ІV. Кільце з бісеру 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік. Підтягніть 

нитку. Проведіть голку через усі намистини у тому ж порядку, у 

якому нанизували вперше. 

2. Підтягніть нитку, введіть голку у першу намистину, 

підтягніть нитку і зберіть бісер у коло. 

3. Розташуйте коло на тканині. Виколіть голку на спід між 

першою та другою намистиною. 

 4. Підтягніть нитку і виведіть між другою і третьою 

намистиною. 
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5. Далі виконайте каучинг. 

6. Щоб закінчити роботу, закріпіть нитку на виворітній 

стороні після останнього стібка. 

 

V. Прикріплення однієї намистини до іншої 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік. Настроміть 

одразу дві намистини. 

2. Зсуньте їх до тканини. Виколіть голку на спід через першу 

намистинку. 

3. Підтягніть і закріпіть нитку. Замість першої намистинки 

можна використовувати блискітку. 

 

7. Вишивання бісером по канві 

1. Визначення розміру канви 

2. Відміряйте на канві 10 см упоперек. Щоб визначити 

необхідну кількість канви, перерахуйте у цьому проміжку кількість 

ниток і поділіть на 4. Повторіть цю процедуру у повздовж. 
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3. Поділіть кількість ланок першого етапу на кількість 

квадратів у горизонтальному напрямку – отриманий результат – 

ширина візерунка. Поділіть кількість ланок другого етапу на 

кількість квадратів уздовж канви. Це висота візерунка. 

Вільний вузлик 

1. Закріпіть вузлик на кінці нитки.  

2. Виведіть на спідній бік, відступивши від точки початку 

роботи на 5 см.  

3. Підтягніть нитку, виведіть голку на лицьовий бік у точці 

початку роботи. 

 

4. Закінчивши роботу, витягніть і відріжте вільний вузлик. 

5. Переведіть кінець нитки на виворітний бік. Просуньте у 

голку і протягніть через нитки вишивки зі споду. 

Довгий шов «назад голка» 

Виконуйте ряди довгого шву «назад голка» справа наліво. 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лице у нижньому лівому кутку 

першого стібка (т. А). 

2. Настроміть намистинку. Виколіть голку на спідній бік у т. 

Б, відступивши від т А одну клітинку вбік і вгору. 

3. Підтягніть нитку. 

4. Знову виведіть нитку на лицьовий бік, відступивши від т. А 

на одну клітинку вбік. 



28 

 

 

5. Настроміть намистинку на голку і виколіть голку на спід у 

точці Д. прямо над точкою А. 

6. Підтягніть нитку і продовжуйте таким чином. 

 

Короткий шов «назад голка» 

Виконуйте ряди короткого шва зліва направо (чергуючи ряди 

довгим і коротким швом навпереміну убезпечуєте вишивку від 

перекошування) 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лице в нижньому лівому кутку 

першого стібка т А. 

2. Настроміть намистину на голку. Переведіть голку на спід у 

т Б, відступивши від т А вгору і направо одну клітинку. 

3. Підтягніть нитку. 

 

4. Виведіть голку на лицевий бік у т С, відступивши від т А на 

1 клітинку. 

5. Настроміть намистинку і виколіть на спід в т Д, 

відступивши від Б одну нитку. 

6. Продовжуйте на довжину ряду. 
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Чергування довгого і короткого шву «назад голку» 

1. Виконавши ряд довгим швом. Переведіть нитку на 

лицьовий бік, відступивши вниз від нижнього лівого кутка 

попереднього стібка на одну нитку. 

 

2. Настроміть намистинку і виколіть голку на виворіт через 

спільний з нижнім лівим кутом  квадратик. Продовжуйте шити 

коротким швом. 

 

Прикріплення блискіток (паєток) 

Закріплення однієї блискітки1. Закріпіть і виведіть нитку на 

лицьовий бік у тому місці, де буде край блискітки. 

2. Виведіть нитку на виворітний бік через отвір. 

3. Виведіть нитку з іншого краю блискітки. 

4. Виколіть голку на спід крізь отвір. 

Прикріплення швом «назад голка» 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік через отвір у 

блискітці. 
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2. Переведіть голку на виворітну сторону з правого краю 

блискітки. 

3. Підтягніть і виведіть нитку на лицьовий бік з лівого краю 

блискітки. 

4. Підтягніть нитку, переведіть нитку на виворітний бік через 

центральний отвір. 

 

5. Підтягніть нитку. Розташуйте другу блискітку зліва від 

першої, виведіть нитку на лицевий бік через отвір. 

6. Виведіть голку на спід з правого краю, підтягніть нитку. 

виведіть на лицьовий бік з лівого краю. 

7. Підтягніть нитку, переведіть голку на виворотній бік через 

центральний отвір. 

 

8. Продовжуйте таким чином, врешті закріпіть нитку. 

Прикріплення швом «Через край» 

1. Закріпіть і виведіть нитку на лицьовий бік через отвір у 

блискітці. 

2. Біля основи блискітки виконайте маленький стібок зліва 

направо. 

3. Підтягніть нитку, настроміть нову блискітку з її лицьового 

боку на спідній. 
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4. Виконайте маленький горизонтальний стібок зліва направо 

біля основи першої паєтки. Підтягніть нитку. Друга блискітка має 

лягти під першу. 

 

5. Настроміть третю блискітку аналогічно і виконайте 

маленький горизонтальний стібок біля основи другої. 

6. Продовжуйте таким чином. А 

наприкінці закріпіть нитку. 

 

Майстер-клас на тему 

«Вишивка бісером 

по тканині з 

малюнком» 

Покрокове 

виконання 

вишивки бісером по 

тканині  

Крок 1. Для роботи потрібна щільна 

тканина з чітким зображенням, яка 

http://usmb.org.ua/vishivka-biserom-po-tkanini-z-maljunkom/
http://usmb.org.ua/vishivka-biserom-po-tkanini-z-maljunkom/
http://usmb.org.ua/vishivka-biserom-po-tkanini-z-maljunkom/
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забезпечить гарну фіксацію бісеру. А також 

підібраний за колірною гамою, зображеної 

на тканині, якісний бісер (чеський), голка 

для роботи з ним, п`яльця, мононитка, 

ножиці, пластмасова коробочка і лоток з 

шорстким покриттям. 

Крок 2. 

Акуратно закріплюємо тканину на 

п`яльцях. 

На лотку акуратно розсипаємо бісер 

потрібного кольору, і встановлюємо 

коробочку для бракованого. 

 

Крок 3.  

На виворітній стороні закріплюємо мононитку. Необхідно 

зробити вузлик. Вколюємо голку між нитками, не вивільняючи її на 

лицьову сторону. 

Виводимо голку в нижню праву точку на тканині. 

Крок 4. Голкою з лотка нанизуємо потрібного кольору бісер. 

Крок 5. Вколюємо голку з бісером по діагоналі, виводячи її на 

виворіт. На виворітній стороні робимо вниз вертикальний стібок, на 

лицьову сторону, в нижню праву зображену точку для наступного 

бісеру. 

Так поступово вишиваємо ряд по горизонталі. 

Крок 6. Наступний ряд вишиваємо в зворотному напрямку. 



33 

 

Крок 7. Коли мононить в роботі закінчиться, закріплюємо її на 

вузлик. 

Крок 8. Вколюємо голку між стібками. Обрізаємо мононитку 

ножицями. 

Не відзначені місця точками на тканині, обходимо, 

заповнюючи тканину зазначеними квітами по діагоналі далі. Так 

само продовжуємо вишивку бісером з іншого боку. 

Крок 9. Продовжуємо вишивати, поки не заповнимо бісером 

все зазначені місця на тканині. 

Крок 10. Готовий виріб потрібно пропрасувати уздовж 

вишивки. 

Крок 11. Вишивку вкласти в целофан, щоб уникнути 

забруднення. 
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Висновок 

Бісер виник давно. У давні часи люди прикрашали бісером 

одяг, виробляли прикраси з нього. Але, вишивання бісером – це не 

легка робота. Потрібно багато чимало часу, терпіння та навичок. Як 

ми переконались, існує безліч технік вишивки бісером. Також 

потрібно вибрати правильно тканину, нитки, голки та найголовніше 

– бісер. Потрібно наперед уявляти свій готовий виріб. 

Під час виготовлення учнями декоративних чи декоративно-

ужиткових виробів важливе місце має мистецька сторона цієї 

справи, яка полягає, насамперед, у визначенні художньої ідеї твору, 

в основу якого покладено той образ, який виникає в уяві дитини, 

тих думок і почуттів, які вона хоче передати оточуючим. На уроках 

відбувається орієнтація дитини на позитивні результати діяльності 

щодо засвоєння певних національних цінностей у родині та в 

школі.  

Виготовлення виробів вишиванням може передбачати 

створення художніх композицій, які відображають історію 

українського народу, його визвольний рух і звитягу сучасних 

захисників рідного краю тощо 

Шкільний предмет трудове навчання має значні можливості у 

вихованні в учнів національно-патріотичних почуттів Потрібно 

привчати учнів до національної культури саме у процесі трудового 

навчання.  
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