
 
 

0. 

 
Пачуърк за начинаещи  

"Три дни работа с компютъра, спестяват два часа четене на ръководство". Така е и в нашия случай. Три 
занятия в учебната зала на Аксиома, спестяват нерви, лутане, шиене, порене и неудовлетворение. 
Под ръководството на Грета Иванова резултатите са впечатляващи. Всеки сам подбира десените след 
насоките от преподавателя, стъпка по стъпка изгражда блок, прошива го и го завършва с кант. 
 
I. 

 
Crazy Patchwork  

Само на пръв поглед Crazy техниката изглежда лесна. Нали знаете правилото на импровизацията - най-
добрата е добре режисираната? Та и Сrazy-то само на пръв поглед прилича на произволно събрани 
парченца плат. 
Как се получават красивите блокове показва уникалната Грета. 

 
II. 

 
Текстилна кукла  

Куклите са най-силната страна на Грета. Преди няколко години тя спечели националния конкурс за 
текстилна играчка и започна да преподава при нас. Майстор е и не по-малко важно – добър преподавател 
е. Успява да обясни и покаже на всеки, как да направи своята уникална играчка. 
 
III. 

 
Семиноле  
Работи се с ленти с голяма точност. След събирането им, лентите се нарязват, разместват и отново зашиват. 
Техниката е изключително подходяща, ако имате желание да направите пачуърк версия на бабината парцалена 
черга. Занятието не е подходящо за начинаещи. 
 
IV. 
 
Papier Piecing  
От мотива, през схемата, до ушиването. Стъпка по стъпка изграждане на сложно изображение. Техниката изисква 
работа с голяма точност и бързина, за да се включим в отделеното време. Не е подходящо за начинаещи. 
 
V. 
 
Twister pinwheel 
Забавните вятърни мелници. Всъщност с Грета винаги е забавно, дори и когато е трудно. Освен ушиването с голяма 
точност, тук задачата ще бъде подбор на цветове за изграждане на хармонична композиция. Всеки според своя 
натюрел и настроение. Не е подходящо за начинаещи. 

 
VI. 

 
Арт-Пачуърк с Наталия  

Наталия е художник и при нас води занятията Пейзаж и Портрет. С нея попивате не само знанията по 
технология на текстила, но и съчетаване на цветове и форми (колкото и банално да звучи това). 
Добивате смелост да експериментирате, да работите с размах, да провокирате себе си. С нея парченцата 
от колекциите на световните дизайнери на платове за пачуърк (Kaffe Fasset, Free Spirit) намират точните 
си места. 

https://www.facebook.com/gretapr?fref=mentions

