
Пачынаць вышыўку лепш з ніжняга левага вугламалюнка альбо з вышыўкі контура буйных элементаў.

Зрабіўшы такім чынам контурмалюнка, пераходзім да вышыўкі ягоўнутранай часткі. Паслядоўназапаўняем ўвесь участак ў вольнымпарадку (радамі, спіраллю і г.д.). Прызмене накірунка вышыўкі трымаеміголку ў канве, паварочваем толькіпяльцы. Па заканчэнні выкананняапошняга сцяжка прыціскаем ягопальцам левай рукі, выцягваем іголку зканвы і адразаем нітку, астаўляючыкончык даўжынёй каля 0,5 см.Клеем ПВА з дапамогай пэндзлікаапрацоўваем адваротны бок выраба зневялікім захопам канвы так, каб клейяго не прамакнуў.Пасля таго, калі клей добра высах,нажніцамі выразаем вышыты дыванок.Распрацавала педагог дадатковай адукацыі
Галіна Анатольеўна Домрачава
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Для дывановай вышыўкіпадыходзіць грубая тканіна(пажадана лён) альбо канвараўнамернага перапляцення,любыя ніткі. Неабходнытаксама рамка  (падрамнік)або пяльцы, нажніцы, нітка-ўсовальнік або зложаны папалам дроцік і спецыяль-ная набіўная іголка.
Набіўная іголка мае вастрыё, колбу і ручку.Пярэдняй часткай іголкі лічыцца яе касы зрэз. Укончыку іголкі ёсць вушка для ніткі. Іголка прабіваевыраб з адваротнага боку, каб стварыць пятлю направым баку.

Парадак выканання работыШчыльна нацягваем канву нападрамнік. Наносім малюнакалоўкам, фламастарам з дапамогайкапіркі, ад рукі і г.д.. Бок з малюнкам– гэта адваротны бок будучагадыванка.Запраўляем нітку ў набіўную іголку з дапамогайніткаўсовальніка. Для гэтага заводзім нітка-ўсовальнікунутр іголкі і выводзім яго з боку ручкі. Усоўваем ніткуў ніткаўсовальнік і выцягваем яго назад, пакуль ніткане з’явіцца на кончыку іголкі. Выцягваем нітку зніткаўсовальніка. Устаўляем ніткаўсовальнік у вушка

кончыка іголкі з адваротнага боку зрэза. Усоўваем ніт-ку і зноў выцягваем яго назад. Здымаем ніткаўсоў-вальнік, астаўляючы кончык ніткі даўжынёй каля 2 см.З дапамогай спецыяльнага рэгулятара, размешчанагана ручцы іголкі, ставім патрэбную дліну сцяжка.

Трымаем у левай руцэ пяльцы, у правай – іголку зніткай. Перпендыкулярна паверхні канвы робім уколіголкай у канву да ўпора, трымаючы іголку павернутайкасым зрэзам на сябе, а потым іголку паднімаем. Зканвы іголку выцягваем не ўсю, а да пачатку яе кончы-ка. Паднімаючыся, іголка робіць пятлю. Адступіўшы 2-3 мм ад пракола, робім наступны ўздоўж контурамалюнка. Сочым, каб нітка рухалася вольна, пры-трымліваць ці цягнуць яе нельга. Падчас працы касызрэз заўсёды павінен быць звернуты да майстра.
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