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 ІнструкцІйна картка 1

ЛяЛьКА з нитоК

Матеріали: нитки для в’язання. Висота ляльки приблизно 15 см.

технологічна операція Зображення операції

1. На будь-якому предметі вибраного розміру 
намотати нитки  для тіла, більш товстий пу-
чок, і для рук — у два-три рази тонший. 

2. Розрізати пучок ниток з одного боку і пе-
рев’язати посередині — це тулуб.

3. Ниткою перев’язати пучок на місці шиї, нит-
ку не відривати.

4. Другий пучок ниток завдовжки 6 см — це 
ручки. Перев’язати на відстані 0,5 см від 
краю, імітуючи долоньки. 

5. Розділити  пучок-тулуб навпіл і, вставивши  
в нього ручки, перев’язати на місці талії. 
Оформляємо поясок і пов’язку на голову.

6. Для виготовлення ляльки-хлопчика  слід 
розділити пучок ниток під лінією талії нав-
піл і  перев’язати кожен отриманий пучок 
на відстані 0,5–1 см від краю, імітуючи 
ступні. 
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 ІнструкцІйна картка 2

ЛяЛьКА немовЛя

технологічна операція Зображення операції

1. Скласти шматок тканини у смужку завширшки 
8–9 см. Змотати смужку в моток і перетягну-
ти посередині паском з двох скручених ниток. 
Зав’язати вузол, що символізує пуп —  центр 
життєвої сили. 

2. Позначити голівку. Для цього перетягнути моток 
нитками, виділяючи третину довжини.

3. Пов’язати хустинку.

4. Сповити щільно в пелюшку.

5. Обгорнути сповивальником.

6. Закріпити сповивальник стрічкою. Лялечка го-
това. 
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ІнструкцІйна карта 7

ЛяЛьКА-мотАнКА

Послідовність 
виготовлення технологічна операція Зображення операції

Матеріали та  
інструменти

Для створення ляльки заввишки 28–30 см  знадобляться 
матеріали: натуральна тканина (льон, бавовна, полотно) 
60х90 см; міцні білі нитки; нитки муліне або ірис трьох-чо-
тирьох кольорів для намотування хреста; інструменти: но-
жиці, гачок для в’язання.

Крок 1:  
виготовлення го-
лівки.

Складаємо шматок тканини у 
смужку. Орієнтовна ширина 
смужки – 6 см. Скручуємо сму-
жку в циліндр розміром 5х6 см.

Замотуємо циліндр у білу тка-
нину (30х30 см) та формуємо 
голову. Щільно огорнувши 
основу тканиною, робимо 
«шию» – обмотуємо ниткою 
по колу. Мотати треба обов’яз-
ково від себе – за рухом сон-
ця, закріплюємо нитку петлею.

Крок 2:  
намотування 
хреста.

Вертикальна лінія
Обводимо нитку навколо шиї 
ляльки та, притримуючи паль-
цем, ведемо її через обличчя 
вгору. Вертикальна лінія – це 
лінія духовного розвитку. Цією 
лінією вимотували три основні 
події у житті жінки: народжен-
ня, весілля та смерть.
Горизонтальна лінія
Після вертикальної лінії пе-
реходимо до горизонтальної. 
Вона означає буденні клопоти. 
Закріплюємо нитку петлею.
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Нитками інших кольорів об-
водимо контури попередніх, 
нитки закріплюємо петлею, 
використовуючи гачок.

Крок 3:  
виготовлення 
тіла ляльки.

Матеріали для виготовлення тіла ляльки: 
-голівка з намотаним хрестом,
-скручений рулончик тканини на ручки,
- скручений рулончик тканини на груди,
- тканина для сорочки,
- міцні нитки.

Виготовлення нижньої сорочки
Розпрямляємо шматочок тка-
нини та кладемо на нього ляль-
ку обличчям донизу. Примо-
туємо тканину до шиї ляльки 
ниткою і фіксуємо нитку пет-
лею.
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ІнструкцІйна картка 12

 ЛяЛьКА вепсьКА 

Матеріали: квадратний шматок білої бавовняної або лляної тканини і 2 ква-
дратних шматки кольорового ситцю розміром 30х30 см, трикутний шматок 
ситцю  для хустинки (1/2 квадрата  30х30 см), шматочок мережива на голівку, 
нитки для зв’язування, наповнення для голівки і грудей (вата чи синтепон).

технологічна операція Зображення операції

1. У центр квадратного шматка з білої тканини 
(розміром 30х30 см) покласти  наповнення 
для голівки і зав’язати вузол.

2. Тканину під вузлом скласти косинкою і з 
двох кінців зробити ручки: зав’язати, підги-
наючи куточки тканини.

3. Груди зробити таким же чином, як і голову, 
з ситцевої тканини яскравого забарвлення, 
розміром 30х30 см.

4. Примотати груди на місце вище талії і 
прив’язати, обвити тканиною нижню части-
ну тулуба, формуючи спідничку.

5. На ляльку одягнути фартух, на голову пов’я-
зати косинку.
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ІнструкцІйна картка 13  

Лялька травниця

Матеріали. Для голівки: світла тканина 20х20 см, для косинки: половина ква-
драта 30х30 см, для спідниці: шматок  кольорової тканини 30х30 см, мережи-
во, тасьма, запашні лікарські трави, синтепон для наповнення ляльки.

технологічна операція. Зображення операції

1. У центр квадратного шматка з бі-
лої тканини (розміром 20х20 см) 
вкласти наповнення для голівки 
і зав’язати вузол.

2. Тканину під вузлом скласти ко-
синкою і з двох кінців зробити 
ручки, підгинаючи куточки.

3. Для спідниці на шматку квадрат-
ної тканини 30х30 см, намалюва-
ти коло. Спідницю наметати по 
колу міцною ниткою, всередину 
покласти синтепон, призібрати і 
наповнити сумішшю сухих паху-
чих трав.

4. Вставити тіло ляльки в спідницю 
і туго перев’язати. 

5. Прив’язати до талії фартушок зі 
шматочка мережива або тасьми.

6. Зав’язати на голівку хустку з три-
кутного клаптика світлої або де-
коративної тканини, а до рук 
прив’язати маленькі мішечки з 
травою. 
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