
Шапчици - подходящи размери 

и схеми за изработка 
 

За всички, които искат да изплетат топли шапчици на малките 

герои, тук ще намерите таблица с ориентировъчни размери и 

примерни схеми за изработка. 

Указания и Материали: 

Шапчиците трябва да бъдат топли, меки и комфортни за малките 

бебенца, но в същото време трябва да са лесни за поставяне, изпиране и 

изсушаване от персонала в болничните отделения. Опитайте се да 

използвате плетка, която не оставя големи дупки. Избягвайте употребата 

на дебела памучна прежда, която прави шапчиците прекалено твърди, 

както и натрупването на множество пластове пришита декорация, която 

удължава периода на съхнене. 

Изискванията за използваната прежда са същите, както за останалите 

плетива. Всички плетива трябва да бъдат изработени от прежда от 100% 

памук. За тези малки и крехки деца е важно преждата да е напълно 

безвредна, хипоалергенна, да не отделя никакъв мъх, да е подходяща за 

изпиране при висока температура, да не отделя боя при изпиране на 

висока температура. 

https://www.facebook.com/notes/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/244945389334200/


Подробно описание на подходящите материали за изработването на 

плетивата може да намерите в документ Препоръчани материали. 

Размери: 

 

Подходящи размери на шапчици 

Схема: 

Това е плетивото, което ви дава възможност да вложите най-голяма част 

от себе си за малките бебенца. Изплитайки шапчица за малък герой, вие 

може да вложите своя уникален стил и въображение. За шапчиците вие 

https://www.facebook.com/notes/181058102389596/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/244602486035157/
https://www.facebook.com/notes/181058102389596/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/244602486035157/


имате свободата да изберете предпочитана от вас комбинация от цвят и 

модел. Може да използвате любимите ви готови схеми или да измислите 

такива специално за малките ни приятелчета.  

Позволяваме си да ви насочим към 
няколко по-семпли модела: 

Моля да имате предвид, че окончателните размери на плетивата зависят 

от избраните от вас прежда и кука, както и от индивидуалния ви начин 

на плетене. С оглед на този факт може да се наложи да адаптирате 

приложените схеми, за да почучите желания от вас резултат. 

Съкращения: 

● Синджир 
● НП – нисък пълнеж 
● ПП – полупълнеж 
● ВП – висок пълнеж 
● ЗБ – залепена бримка 
● (Х) – брой бримки, които трябва да имате след завършването на 

ред 

Примерна схема 1: 



 

Материали:   - Прежда: Performance Cotton Queen (125м./50гр.);   - Кука: 

3,00мм.Размери в грамове: 450-900, 900-1400, 1400-1800, 

1800-2300.Забележки:   - С /размер, размер, размер, размер/ е отбелязано за 

кой размер се отнася изплитането на съответния ред;   - Изплетените в началото 

на всеки ред два синджира не се включват в общия брой на бримките на 

дадения ред. Броят се и съответно следващият ред се изплита само в 

полупълнежите. 

Ред 1 /450-900, 900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 2 синджира и 8 ПП се 

изплитат в магически пръстен. Завършете реда със ЗП (8);Ред 2/450-900, 

900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 2 синджира. 2 ПП във всички бримки. 

ЗП(16);Ред 3/450-900, 900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 2 синджира. {1 ПП в 

следващата 1 бримка, 2 ПП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на 

реда. ЗП(24);Ред 4/450-900, 900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 2 синджира. {1 

ПП в следващите 2 бримки, 2 ПП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на 

реда. ЗП(32);Ред 5/450-900, 900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 2 синджира. {1 

ПП в следващите 3 бримки, 2 ПП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на 

реда. ЗП(40);    Ред 6/450-900/: 2 синджира. {1 ПП в следващите 7 бримки, 2 

ПП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(45);    Ред 

7-17(18)/450-900/: 2 синджира. 1 ПП във всички бримки. ЗП(45)**;    Ред 



18(19)/450-900/: 1 синджир. 1 НП във всички бримки. Завършва със ЗБ и 

обезопасяване на остатъчния конец. (45).Ред 6/900-1400, 1400-1800, 

1800-2300/: 2 синджира. {1 ПП в следващите 4 бримки, 2 ПП следващата 1 

бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(48);    Ред 7/900-1400/: 2 синджира. 

{1 ПП в следващите 7 бримки, 2 ПП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края 

на реда. ЗП(54);    Ред 8-20/900-1400/: 2 синджира. 1 ПП във всички бримки. 

ЗП(54)**;    Ред 21/900-1400/: 1 синджир. 1 НП във всички бримки. Завършва 

със ЗБ и обезопасяване на остатъчния конец. (54).Ред 7/1400-1800, 

1800-2300/: 2 синджира. {1 ПП в следващите 5 бримки, 2 ПП следващата 1 

бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(56);    Ред 8/1400-1800/: 2 

синджира. {1 ПП в следващите 13 бримки, 2 ПП следващата 1 бримка*} 

*повтаря се до края на реда. ЗП(60);    Ред 9-21/1400-1800/: 2 синджира. 1 ПП 

във всички бримки. ЗП(60)**;    Ред 22/1400-1800/: 1 синджира. 1 НП във 

всички бримки. Завършва със ЗБ и обезопасяване на остатъчния конец. 

(60).Ред 8/1800-2300/: 2 синджира. {1 ПП в следващите 7 бримки, 2 ПП 

следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(63);Ред 

9-22/1800-2300/: 2 синджира. 1 ПП във всички бримки. ЗП(63)**;Ред 

23/1800-2300/: 1 синджир. 1 НП във всички бримки. Завършва със ЗБ и 

обезопасяване на остатъчния конец. (63).**Забележка:   - Ред 10/450-900/, 

Ред 12/900-1400/, Ред 15/1400-1800/, Ред 16/1800-2300/ са подходящи за 

проверка дали Обиколката на шапката отговаря на ориентировъчната такава в 

таблицата с „Подходящите размери на шапчици“.   - Ред 17/450-900/, Ред 

20/900-1400/, Ред 21/1400-1800/, Ред 22 /1800-2300/ са предполагаемите 

предпоследни редове и са подходящ момент за проверка дали Височината на 

шапката отговаря на ориентировъчната такава в таблицата с „Подходящите 

размери на шапчици“. 

Примерна схема 2: 



 

Материали:   - Прежда: DMC Natura (155м./50гр.);   - Кука: 3,00мм.Размери в 

грамове: 450-900, 900-1400, 1400-1800, 1800-2300.Забележки:   - Цялата 

шапка се плете в задно клупче(задна бримка) – виж Фиг. 1;   - С /размер, 

размер, размер, размер/ е отбелязано за кой размер се отнася изплитането на 

съответния ред;   - Изплетените в началото на всеки ред три синджира не се 

включват в общия брой на бримките на дадения ред. Броят се и съответно 

следващият ред се изплита само във високия и ниския пълнеж.  Ред 1 /450-900, 

900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 3 синджира и 10 ВП се изплитат в магически 

пръстен. Завършете реда със ЗП (10);Ред 2/450-900, 900-1400, 1400-1800, 

1800-2300/: 3 синджира. 2 ВП във всички бримки. ЗП(20);Ред 3/450-900, 

900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 3 синджира. {1 ВП в следващата 1 бримка, 2 

ВП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(30);Ред 4/450-900, 

900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 3 синджира. {1 ВП в следващите 2 бримки, 2 

ВП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(40);Ред 5/450-900, 

900-1400, 1400-1800, 1800-2300/: 3 синджира. {1 ВП в следващите 3 бримки, 2 

ВП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(50);   Ред 

6/450-900, 900-1400/: 3 синджира. {1 ВП в следващите 9 бримки, 2 ВП 

следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(55);      Ред 

7-10/450-900/: 3 синджира. 1 ВП във всички бримки. ЗП(55)**;      Ред 



11-13/450-900/: 1 синджир. 1 НП във всички бримки. ЗП(55)**;      Ред 

14/450-900/: 1 синджир. 1 НП във всички бримки.Завършва със ЗБ и 

обезопасяване на остатъчния конец. (55).   Ред 7/900-1400/: 3 синджира. {1 ВП 

в следващите 10 бримки, 2 ВП следващата 1 бримка*} *повтаря се до края на 

реда. ЗП(60);   Ред 8-11/900-1400/: 3 синджира. 1 ВП във всички бримки. 

ЗП(60)**;   Ред 12-14/900-1400/: 1 синджир. 1 НП във всички бримки. 

ЗП(60)**;   Ред 15/900-1400/: 1 синджир. 1 НП във всички бримки. Завършва 

със ЗБ и обезопасяване на остатъчния конец. (60).Ред 6/1400-1800, 

1800-2300/: 3 синджира. {1 ВП в следващите 4 бримки, 2 ВП следващата 1 

бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(60);Ред 7/1400-1800, 1800-2300/: 3 

синджира. {1 ВП в следващите 14 бримки, 2 ВП следващата 1 бримка*} 

*повтаря се до края на реда. ЗП(64);   Ред 8-12/1400-1800/: 3 синджира. 1 ВП 

във всички бримки. ЗП(64)**;   Ред 13-14/1400-1800/: 1 синджир. 1 НП във 

всички бримки. ЗП(64)**;   Ред 15/1400-1800/: 1 синджир. 1 НП във всички 

бримки. Завършва със ЗБ и обезопасяване на остатъчния конец. (64).Ред 

8/1800-2300/: 3 синджира. {1 ВП в следващите 15 бримки, 2 ВП следващата 1 

бримка*} *повтаря се до края на реда. ЗП(68);Ред 9-13/1800-2300/: 3 

синджира. 1 ВП във всички бримки. ЗП(68)**;Ред 14-16/1800-2300/: 1 

синджир. 1 НП във всички бримки. ЗП(68)**;Ред 17/1800-2300/: 1 синджир. 1 

НП във всички бримки. Завършва със ЗБ и обезопасяване на остатъчния конец. 

(68).  **Забележка:   - Редовете с ВП не са подходящи за проверка на 

Обиколката на шапката спрямо таблицата, тъй като са по-хлабави от последните 

редове с НП;       - Предпоследни три реда с НП са подходящи за проверка дали 

Обиколката и Височината на шапката отговарят на ориентировъчните такава в 

таблицата с „Подходящите размери на шапчици“. 



 

Фиг. 1 

 



 

Проверка на Обиколка на шапка 



 

 



Проверка на Височина на шапка 

 

 


