
Терлици - подходящи размери 

и схема за изработка 
 

 

 

 

За всички които искат да плетат терлички за малките герои, тук ще 

намерите подходящи размери и схема за изработка. 

 

Размери на недоносените бебета 

тегло                                                       дължина на крачето 

450 грама - 900 грама                           2,5 - 4 см 

900 грама - 1400 грама                         4 - 5 см 

1400 грама - 2300 грама                       5 - 7 см 
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Материали 

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.  

Подробно описание на подходящите материали за изработването на 

плетивата може да намерите в документ  Препоръчани материали. 

ИНСТРУКЦИИ 

Подходящият размер кука е 5 или 5,5 мм, при по-тънка прежда 

използвайте кука 4 мм. 

*Схемата е за малко бебче, а цифрите в скоби са за средно новородено. 

Можете да променяте големината с използване на различна по 

дебелина прежда и различни номера куки. 

Изплетете синджир от 13 (15) 

Ред 1: Висок пълнеж в четвъртата бримка от куката и във всяка бримка 

от следващите 8 (10) бр. Изплетете 5 (7) ВП в последната бримка. 

Изплетете от другата страна на първоначалния синджир по 1 ВП във 
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всяка от следващите 9 (11) бр. Съединете с полубримка в първите 3 

бримки от реда. НЕ ОБРЪЩАЙТЕ. 

Ред 2: 3 бр. синджир. Изплетете 1 ВП в същата бр., изплетете по 1 ВП в 

следващите 10 (13) бр., (2 ВП в следващата бр.) 3 пъти. ВП в следващите 9 

(12) бр, 2 ВП в последната бр. 

Съединете с полубримка в първите 3 бримки от реда. НЕ ОБРЪЩАЙТЕ. 

Ред 3: 3 бр. синджир. ВП в следващите 9 (12) бр. (Изплетете заедно 

следващите 2 ВП, свивка) 5 пъти. ВП в последните 9 (12) бр. Съединете с 

полубримка в първите 3 бримки от реда. НЕ ОБРЪЩАЙТЕ. 

Ред 4: 1 бр. синджир. Нисък пълнеж (НП) в същата бр. и в следващите 7 

(10) бр. (Изплетете заедно следващите 2 ВП, свивка) 5 пъти. НП в 

последните 6 (9) бр. Съединете с полубримка в първия НП. НЕ 

ОБРЪЩАЙТЕ. 

Ред 5: 1 бр. синджир. Нисък пълнеж (НП)в същата бр. и в следващите 9 

(8) бр. (Изплетете заедно следващите 2 ВП, свивка) 1 (5) път(и). НП в 

последните 7 (6) бр. Съединете с полубримка в първия НП. НЕ 

ОБРЪЩАЙТЕ. 

Ред 6: 3 бр. синджир. ВП във всички бримки. Съединете с полубримка в 

2-та бримка от 3-те бр. синджир. НЕ ОБРЪЩАЙТЕ. 



Ред 7: 1 бр. синджир, НП в същата бр, *3 бр. синджир, НП в следващата 

бр., поворете от * в кръг. Съединете с полубримка в първия НП. 

Издърпайте конеца и го вшийте в изделието. 

Друг вид 7:  Може да направите всеки бордюрен ред, който ще е в 

комплект с друго изделие, напр. шапка. Модела може да се променя в 

последния ред, за да стане различен. 

Връзка (изплетете 2): Изплетете синджир с дължина около 38 см и го 

вплетете в дупчиците на 6 ред на всяко терличе. Завържете на панделка. 

Ако преждата е тънка, плетете синджир до 42 см и изплетете 

полубримки. Или плетете с двойна прежда. Може да използвате и тънки 

ширити. 

**Свиване на 2 ВП: наметка, изваждате бримка от едната бр, изваждате 

бримка от следващата бр., изплитате 3, изплитате оставащите 2 бр. 



 

 


