
Октоподи - изисквания за 

изработка 
 

Изисквания за изработка на плетените 
октоподи 

● Материали: 
● Най-важното е използването на одобрени материали: прежда и 

пълнеж.* 

*Повече информация относно одобрените материали може да 

намерите в документ „1. Правила и често задавани въпроси“, който 

може да намерите в сектор „Files“(„Файлове“) на Facebook страницата 

ни. 

Основни изисквания: 

● Октоподите трябва да са чисти и без животинска козина и 
миризма, миризма на цигарен дим и пр.; 

● Без допълнително пришита украса -  без панделки, цветя, мъниста, 
пайети, шапки и апликирани очи; 

● Декорацията да е само от опростени бродирани очертания. Всеки 
бод трябва да е дълъг максимум един нисък пълнеж. Бодовете 
трябва да са изпънати и максимално долепени до самата плетка. 
Краищата на конците, с които е изработена бродерията, трябва 
задължително да са завързани на възел, скрит от вътрешната 
страна на главата; 

● Не трябва да има никакви видими краища на конци. От 
особена важност е да няма възли и стърчащи краища по пипалата 

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/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/238992286596177/
https://www.facebook.com/notes/181058102389596/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8/243697696125636/
https://www.facebook.com/notes/181058102389596/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8/243697696125636/


на октопода, тъй като те ще се докосват активно от бебетата. В 
случай че, преждата ви свърши преди да сте завършили цяло 
пипало – разплетете го и започнете  наново от основата с новия 
конец. 

● Дъното трябва да е изплетено отделно и внимателно 
присъединено. Не се допуска да е получено чрез свивки от 
основната част на октопода; 

● Плетката трябва да е стегната и без дупки. Не трябва да е 
възможно излизането на пълнеж или преминаването на 
пръстчета през дупките. Може да направите тест с дръжка на 
близалка (или друг инструмент с диаметър 3 мм ). Избира се 
най-голямата видима дупка на тялото и се тества в нея. Ако 
дръжката на близалката премине през дупката, то тя е прекалено 
голяма и изделието не се одобрява. Дръжката се натиска силно към 
дупката, но без да се върти или насилствено да се разтяга дупката; 

● Целта е главата да е максимално твърда. Идеалното е да 
няма никаква деформация при натиск. Има опасност от 
нарушаване на правилното дишане на малкото бебе при 
мека играчка. Трябва да се има предвид, че с времето и прането 
октоподите ще омекват и трябва да се опитаме да удължим живота 
им чрез максимална първоначална твърдост и плътност на 
пълненето. Изделието се поставя на твърда повърхност и се натиска 
с един пръст. Целта е тотална липса на деформация. Играчката НЕ 
трябва да се вдлъбва или смачква. След изпиране има определено 
омекване на главата, затова е необходимо първоначално да се 
уверите, че пълнежът е достатъчно и главата е твърда и не се 
деформира. 

● Избягвайте употребата на червено и черно. Недоносените 
бебета се нуждаят от пълен покой и сетивата им лесно могат да 
бъдат свръх стимулирани. Употребата на червено пък може да 
заблуди медицинския персонал за наличие на кръв или пък да не 
бъде забелязана такава, заради червения цвят на плетивото. За 
това е желателно да минимизирате употребата на тези цветове. 

 



● Размери на главата: 
Височина между (от дъното при пипалата до върха на главата 
измерено в права линия, а не по обиколката на плетивото): между 
6,5 см. и 9 см.; 

● Размери на пипалата: 
Дължина (мери се при добре опънати пипала): между 16 см. и 22 
см.; Пипалата не е задължително да са еднакво дълги, но трябва да 
са в тези граници. 

Повече информация относно изработката на октоподите може да 

намерите в документ ”Октоподи - схема и подробни инструкции за 

плетене”, който може да намерите в сектор „Files“(„Файлове“) на 

Facebook страницата ни. 

Допълнителни препоръки 

● Опитайте се да минимизирате попадането на косми и 
козина в плетивата до колкото е възможно: 

https://www.facebook.com/notes/181058102389596/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5/239001143261958/
https://www.facebook.com/notes/181058102389596/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5/239001143261958/
https://www.facebook.com/notes/181058102389596/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5/239001143261958/


 

Така преждата е предпазена от попадане на косми. 

Нека заедно измислим препоръки и начини за справяне с този проблем, 

който в никакъв случай не е пречка да се отказвате от плетенето. 

● Не използвайте допълнителни елементи за украса:  

Забранено е добавянето на всякакви мъниста, копчета, пайети 

изобщо на всякакви малки пластмасови, дървени и други 

части, които могат да се отделят и да попаднат в устата на 

бебето. 

Не се допускат и пластмасови очи, дори да са на винт. Разрешено е 

добавянето на плетени и бродирани елементи на шапчиците и 



терлиците, но не е задължително. Декорацията на октоподите също не е 

задължителна и може да бъде изпълнена само чрез добавяне на 

бродерия, съгласно допълнителните ни указания. 

● Не поставяйте дрънкалки или свънчета в Октоподите: 

Преждевременно родените бебета се нуждаят от спокойна атмосфера. 

Октоподите в тази програма не са предназначени за игра, а за да 

осигурят на бебетата спокойствие и чувсто на безопасност. 

● Усукване на пипалата: 

Добре е пипалата да не са прекалено усукани, за да могат малките 

ръчички да ги задържат. Иначе се получават дебели. От гледна точка на 

безопасността е много важно пипалата в разтегнато положение да не 

надхвърлят 22см. 

● Избор на подходяща кука: 

Важно е да не се плете на дебели куки. За предпочитане е куката да се 

съобрази с вида прежда и указаният размер по етикет. С по-малка кука 

ако плетете по-хлабаво например дупките в плетивото ще са по-малки и 

ще се постигне по-стегната тъкан. Препоръчваме още накисване или 

изпиране на октопода в гореща вода преди да бъде напълнен с пълнежа. 

Незабравяйте, че всички части трябва да са много добре зашити, а 

краищата прежда безопасно скрити. 



Възможни грешки, които могат да бъдат 
избегнати 

● Плетката не е достатъчно стегната: 



 

Плетката не е достатъчно плътна, пълнежът се вижда 



 

 

Тест с близалка за тестване на плътността на плетката 

 



 

Ако без натиск, клечката влиза безпроблемно – по-добре плетете с по-малък размер кука 

или плетете максимално стегнато. 

 



 

● Декоративни елементи: 

Бродираните усти, очи и т.н. - трябва да са много плътно зашити. 

Направете домашен тест с ученическа линия. Може да се използва и 

ъгълче на дебитна/кредитна карта. Похватите са взаимствани от другите 



групи, посветени на този проект. Пришитите елементи не трябва да 

оставят възможност малкото бебешко нокътче да се закачи за тях.  



 



Тест с линия, за да се провери колко стегнато е прикрепен елемента. 

Пришити елементи - не се разрешава добавянето на пришити 

елементи, за да се избегне риска от преминаване на миниатюрно 

бебешко пръстче. 

 

● Твърде дълги пипала: 



 

Твърде дълго пипало. Размерът не трябва да надвишава 22см. 

Ето и едно нагледно клипче от инициаторите на Octopus for preemies US 

относно стандартите и как всеки може да тества октоподите си в 

домашни условия https://www.youtube.com/watch?v=r0r...  

Благодарим ви!  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr0rEAi0uy20&h=ATOFjxlYlT0-FLn5GCdzscQQqzzCaRAqLO1TzPCak8z0Ftqq6yKpZF4DN7JUk-ildYOuCeAqzKHI3IFZu4T5PjrlbK2qAyFsKe3LDItq9XndqfW4Xw35VGihn5k9JFoxAba6PTxPlg&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr0rEAi0uy20&h=ATOFjxlYlT0-FLn5GCdzscQQqzzCaRAqLO1TzPCak8z0Ftqq6yKpZF4DN7JUk-ildYOuCeAqzKHI3IFZu4T5PjrlbK2qAyFsKe3LDItq9XndqfW4Xw35VGihn5k9JFoxAba6PTxPlg&s=1

