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Какво е плъсти? 

     Плъстите ( плъстта в ед.ч.), наричани още филц, фелтинг, е най-старата текстилна 
технология, появила се далеч преди стана. Толкова стара, че възникването ѝ е обвеяно в 
интересни митове и легенди.  
     Една от тях разказва, че когато св. Климент бягал от своите преследвачи, подпъхнал в 
сандалите си  овча вълна, за да се предпази от рани. Когато стигнал в Рим, открил, че от 
потта и натиска вълната в сандалите му се превърнала в плъстени чорапи. 
     Използвайки свойството на вълната да се сплъстява чрез пране, без да са необходими 
сложни устройства и машини, още в древността хората от различни кътчета на земята са 
произвеждали нетъкани текстилни изделия с изключителни топлоизолационни и 
влагоустойчиви качества. Тази текстилна технология е била характерна и за българския бит 
– от нея се изработвали постелки, ямурлуци, одеяла, торби и др.  
      Типичното плъсти се изработва от вълнени нишки, които се подреждат на няколко 
пласта по определен начин, мокрят се с вода и сапун, след което се търкат ( валят се), 
докато нишките се сплъстят.  
     В нашето Ателие за плъсти използваме три техники за плъстене – мокро, сухо 
/иглонабиване/ и комбинирана. Използвайки въображението си, можем чрез съчетаване на 
цветове и форми да оформяме различни  предмети за украса – пана, бижута, портмонета, 
шалове, цветя, мартеници  и др.  

 



Цели на заниманията 
 

  Овладяване техниките на плъстене – мокро, сухо (иглонабиване), комбинирано -  и  
изработване на различни елементи, пана , триизмерни  фигури; 

 Да се провокира интерес към плъстенето на вълна като един от начините за  съзидание 
и творчески труд; 

  Формиране на естетически вкус и творческо мислене,  креативност  и асоциативност; 
приложение на тези качества в ежедневието; 

 Умения за отразяване на впечатления, настроения, мисли и чувства в изработените 
продукти; за работа  с  творческите изразни средства на вълната и цветови  хармонии; 

 Умения за създаване на собствени проекти и тяхното реализиране. 

 

 Очаквани резултати 
 

 Удовлетворение на творческите търсения и начин за  себеизразяване ; 

  Плъстенето да се превърне в забавление, като едновременно с това формира  усет към 
красивото и развива  въображението; 

  Приобщаване на учениците към творческите  дейности, обогатявайки  ценностната им 
система  с качества като търпение, наблюдателност, работа в екип , сръчност, и др. 

  Социализация и умения за общуване. 

 

 

 



Каква е нашата програма?  

 
  Същност на понятието, запознаване с основните средства, възможности  и техники при 

плъстенето; 

  Изработване на едноцветна вълнена основа в техника мокро плъстене; 

 Изрязване на елементи от едноцветните основи и оформяне на флорални, зооморфни  и 
геометрични мотиви  чрез иглонабиване и оформяне на пана в съчетание с други 
материали, включително природни; 

 Изработване на натюрморт и пейзаж по избрана тема при спазване на основните 
композиционни принципи  и цветово изграждане; 

 Мартеници – сухо / комбинирано плъстене, съчетаване с други естествени материали, 
пакетиране, организация на ежегодния Мартенски базар; 

 Изработване на триизмерни фигури (флорални, геометрични, зооморфни и 
антропоморфни); 

 Бижута. Оформяне на отделни елементи и комбинирането им с мъниста ; 

 Изработване на цветя, портмонета или торбички. 

 

 

 

 



    Време и място на заниманията 
 
    Заниманията в Ателието за плъсти се провеждат всеки четвъртък от 15.20 часа 

в кабинета по Български език и литература и Изобразително изкуство. 

Ръководител на групата е г-жа Жекова. 

    Списъкът на участниците е отворен! Всеки, който желае да почувства 

удовлетворение от творческата работа, вътрешен мир и диалог със самия себе си, 

работейки с вълната – мека, топла и многоцветна, е добре дошъл при нас!  



Галерия  










