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ВСТУП 

Виникнення шиття і вишивки складно позначити певною датою. Але для 

того, щоб пошити будь-який одяг необхідно освоїти шви, строчки, стежки. 

Адже без цього неможливо навіть з'єднати деталі крою і обробити краї виробу. 

Всі кравці хочуть пошити виріб швидко і якісно. Але як часто буває, що при 

роботі на швейній машинці одна деталь витягується щодо іншої або, навпаки, 

збирається. Або при примірці вже готового одягу, з'ясовується, що воно не 

сидить на фігурі. Тому перш, ніж приступати до прокладання строчок на 

машинці, необхідно закріпити деталі або якийсь вузол перед ВТО (кут клапана 

або борта) ручними стібками. 

Кожній швачці обов'язково потрібно вміти виконувати ручні стібки і різні 

види ручної строчки, оскільки без звичайної ручної голки з ниткою не обійтися 

при зметуванні деталей одягу і проведенні примірки. Багато нехтують ручними 

роботами через лінь або швидкість, проте, не забуваємо про приказку «Тихіше 

їдеш, далі будеш»! Чим кропітка робота руками, тим простіше, швидше і 

якісніше буде оброблений той чи інший вузол. 

Стібки є переплетення ниток, які виходять в результаті проколів 

матеріалу голкою в двох точках, на порівняно невеликій відстані. Якщо стежки 

повторюються, то це вже називається рядком. А ширина між 2-ма рядками 

стібків називається шириною рядка. 

Шви і стібки можуть мати різне призначення і всього їх налічується 

понад 25 видів. В цілому їх можна поділити на дві групи – це машинні, ручні 

стібки.  

Є різні види стібків для шиття голкою вручну.  Вони  можуть бути 

декоративними і звичайними – це загальна класифікація. До першої групи 

входять види, які використовуються тільки для оздоблення одягу. Інші 

виконують практичну функцію. 

Основною нормативно-технічною документацією, в якій класифіковано, 

проілюстровано та визначено види ниткових з’єднувань, є: 

  ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація 

і термінологія; 

  ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. 

 Класифікація і термінологія. Відповідно до прийнятої класифікації за 

цими стандартами у виробництві швейних виробів використовується більш ніж 

25 видів строчок із різноманітним переплетенням ниток. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА РУЧНИХ СТІБКІВ 

 

Вручну шиють простими швацькими нитками. Лише для пришивання 

ґудзиків, кнопок або гачків з петлями використовують товщі нитки (= нитки для 

обметування петель), а для зметування – дешевші нитки. Голка для ручного шитва 

теж повинна відповідати тканині і ниткам. Основне правило: що тонша тканина, то 

тонші мають бути нитки і голка. При шитті невеликими стібками застосовують 

коротку, довгими стібками – довгу голку. Початок шва закріпіть вузликом, кінець – 

кількома стібками «назад голку». 

 
Ручні стібки: за будовою – косі, прямі, хрестоподібні, петлеподібні, петельні; 

за призначенням – зметувальні перед приміркою, перед прокладанням строчки), 

стьобальні – для надання пружності і стійкості окремим частинам виробу; 

стачувальні – використовуються там, де складно використовувати машинні строчки; 

підшивочні – косі, хрестоподібні і потайні); обметувальні – обробляються краї 

тканини від осипання); вспушувальні – використовуються для ущільнення країв 

бортів і лацканів); петельні – для обметування петель. 

Розрізняють два основних способи виконання ручних стібків. Згідно з першим 

– голку вводять в матеріал та виводять з нього з одного і того ж самого боку, другим 

голку вводять з одного боку, а виводять із протилежного. 

ШОВ «УПЕРЕД ГОЛКУ», або зметувальний, допоможе зметати два та 

кілька шарів тканини, приметати кишені, виметати борти й інші деталі або 

розмітити лінії. Шов прокладають справа наліво. Стібки поперемінно з'являються з 

верхнього і нижнього боку Довжина стібків залежить від призначення шва. Дуже 
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короткими стібками можна робити складки або припосаджувати тканину (малюнок 

1). 

ШОВ «НАЗАД ГОЛКУ»: на лицьовому боці тканини стібки дуже малі і 

мають вигляд точок. Такий шов застосовується переважно при пришиванні застібок-

блискавок. Шов виконують справа наліво: голку вколюють у тканину, потім 

виводять її на відстані приблизно 5 мм. На лицьовому боці тканини пропускають 1–

2 нитки тканини. Знову вколюють голку в тканину на довжину 5 мм і так далі 

(малюнок 2). 

ШОВ «РУЧНА СТРОЧКА» – найміцніший із ручних стібків. Проте тепер 

його застосовують тільки для дуже коротких швів або для виправлення машинних 

швів, коли застосовувати з цією метою швейну машину немає сенсу. Голку вколоти 

у тканину, вивести через 5 мм. Відступаючи приблизно 3 мм, знову вколоти голку і 

проколоти на довжину двох стібків. Проколювати тканину точно в місцях виходу 

голки. Потім знову вколоти голку на довжину двох стібків. Шити в цьому ритмі 

справа наліво (малюнок 3). 

ПОТАЙНИЙ ШОВ майже невидимий і застосовується при підшиванні 

підкладки, а також для зшивання зрізів основної тканини, завернутих на виворітний 

бік, або для лагодження шва, що розійшовся, який недоступний для зшивання на 

швейній машині з виворітного боку. Шов виконується справа наліво (малюнок 4). 

 ЗМЕТУВАЛЬНИЙ КОСИЙ ШОВ застосовується в тих випадках, коли 

скріплювані шари тканини не мають зсуватися ні в поздовжньому, ні в поперечному 

напрямі. Шов спрямований зверху вниз або знизу вверх. Місце виходу голки 

знаходиться ліворуч, поряд із місцем входу голки в тканину. Шов короткими 

стібками з невеликим інтервалом між ними міцно скріплює шари тканини, 

наприклад коміра з лацканами. Коли ж зметують усього два шари (тканина з 

об'ємною прокладкою волюменфліз або з підкладковою тканиною), то стібки 

можуть бути довшими, а інтервал більшим (малюнок 5). 

ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШОВ («КОЗЛИК»). По суті, це оздоблювальний шов. 

Застосовується для пришивання звичайних (неприпрасовуваних) прокладок або для 

з'єднання двох країв тканини. «Козликом» підшивають також припуск на підгин 

низу у виробів із дуже товстих, еластичних або трикотажних тканин. Шов 

виконується зліва направо невеликими стібками, навскіс зміщеними вгору/вниз. 

Нашиваючи прокладку, стежте за тим, щоб стібки не проходили на лицьовий бік 

тканини, тобто стібок на тканині має захоплювати всього 1–2 нитки тканини. На 
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прокладці стібки можуть бути довші, але не мають захоплювати тканину, що лежить 

під нею (малюнок 6). 

ШОВ «ЯЛИНКА» застосовується для підшивки підкладки і у якості 

оздоблювального. Виконується він у такий спосіб: зробивши перший прокол, 

виводять голку, нитку направляють похило на 0,5 см вправо, роблять петлю, 

затискуючи нитку великим пальцем лівої руки, потім цей прийом чергують то 

вправо, то вліво. 

 Строчки із петлеподібних стібків створюють міцне та еластичне з’єднання 

деталей, яке можна використовувати замість машинних строчок. Петлеподібними 

стібками виконують з’єднувальні, вифастригувальні, підшивальні, вспушні строчки 

та пришивають фурнітуру (малюнок 7). 

ПЕТЕЛЬНИЙ ШОВ використовують для обметування прорізних петель 

вручну при виготовленні виробів за індивідуальним замовленням. Також ці стібки 

використовують для обметування зрізу сипучих тканин. Прокол голкою робиться на 

відстані 1–3 мм від краю зрізу. Нитка при виході на лицьову сторону тканини, 

утворивши петельку, обгинає край тканини і входить біля центра петельки. Стібок 

затягують і петелька щільно охоплює пропущену в неї нитку(малюнок 8). 

ПЕТЛЕПОДІБНИЙ ШОВ стібків дають найбільш міцний і еластичний 

зв'язок матеріалів, і використовуються тільки для постійного використання. 

Петлеподібні «вспушні» стібки дають найбільш міцний і еластичний зв'язок 

матеріалів, і використовуються тільки для постійного використання (малюнок 9). 

1ШОВ ЧЕРЕЗКРАЙ («ОБМЕТУВАЛЬНИЙ») використовується цей шов, 

щоб запобігти осипання країв тканини. Зводите голку перпендикулярно зрізу 

тканини, роблячи  діагональні стешки через край. Намагайтесь, щоб стібки були 

одного розміру та на однаковій відстані один від одного (малюнок 10). 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ  КАРТКИ 

1.ШОВ «УПЕРЕД  ГОЛКУ» 

Завдяки цьому шву можна виконати:  

змітання, замітання, вимітання, 

намітки та копірувальні шви. 

 

 

2.ШОВ «НАЗАД  ГОЛКУ» 

Завдяки цьому шву можна виконати 

ще оздоблювальний шов. 

 

 

3.ШОВ «РУЧНА СТРОЧКА» 

Цей шов виконується як і шов назад 

голка тільки з лиця дуже маленькі 

стібки. 
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4. ПОТАЙНИЙ ШОВ 

Завдяки цьому шву можна виконати:    

вспушні, стачні та підшивні шви. 

 

 

5. ЗМЕТУВАЛЬНИЙ КОСИЙ  

ШОВ 

 

6. ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШОВ 

(«КОЗЛИК»). 

Завдяки цьому шву можна виконати:    

оздоблювальну та підшивочні шви. 

 

 

7. ШОВ «ЯЛИНКА» 
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8.ПЕТЕЛЬНИЙ ШОВ  

 

9.ПЕТЛЕПОДІБНИЙ ШОВ 

Завдяки цьому шву можна виконати:    

вспушні, стачні та підшивні шви. 

 

 

10. ШОВ ЧЕРЕЗКРАЙ 

(«ОБМЕТУВАЛЬНИЙ») 
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ВИСНОВКИ 

 

Для тих, хто засвоїть цей матеріал працювати буде набагато легше. 

Ручні рядки будуть потрібні при з'єднанні прокладок з основною тканиною 

вироба. Ручним кушнірським стібком з'єднуються шкурки натурального хутра, 

наприклад, при пошитті хутряних рукавиць або хутряного жилета. 

Також, ручні шви вам знадобляться для того, щоб зшити собі або своїй дитині 

якусь гарну іграшку. Ручними обметувальними стібками зможете обробити та 

підшити  собі якийсь виріб, наприклад джинси або спідницю. А таким, швом, як 

«назад голка»,  зможете зшити собі самостійно якісь елементарні речі. 
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