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Методична

розробка

містить

рекомендаційні

матеріали,

які

висвітлюють технологічні процеси при виготовленні своєрідного оберегу
– фенічки.
Розрахована на керівників профільних гуртків загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів, а також може стати в нагоді вчителям
трудового навчання та любителям-початківцям.
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Вступ
Наш час вимагає від гурткової роботи творчого вирішення будь-яких
проблем, в тому числі й навчальних. Підготовка молодшого покоління до
життя починається ще змалечку і триває упродовж усього періоду
навчання в школі.
Вагома роль у цьому процесі належить гуртку «Початкове технічне
моделювання»,

основне

завдання

якого

полягає

у

послідовному

формуванні єдиного комплексу знань, умінь і навичок, які є основою
первісної політехнічної підготовки молодших школярів.
Дитяча праця на кожному занятті повинна бути корисною, а її
результати необхідними для когось. В.О. Сухомлинський застерігав, що
даремна, безрезультатна праця і дорослим швидко набридає. Якщо дитина
не буде відчувати радості у праці, гордості за її результати, то вона може
вирости нещасною, ледарем, який з презирством буде ставитися навіть до
думки, щоб трудитися на повну силу.
Не варто планувати обов’язкове виготовлення гуртківцями тих
творчих робіт, які вказані в програмі, бо вони найчастіше будуть
примітивними, не матимуть практичної цінності. Робота поступово
повинна ускладнюватися. Дана методична розробка пропонує сплести
фенічку з ниток методом вузлів, оскільки цей процес може бути
включеним в один із розділів навчальної програми гуртка початкового
технічного моделювання.
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Історія виникнення вузла
Історія вузликового плетіння налічує тисячоліття. Цікаво, що і зараз
живуть деякі види людиноподібних мавп, які при будівлі свого житла в
кронах дерев зав’язують ліани вузлами.
За їх допомогою первісна людина полювала, займалась рибальством,
будувала собі житло.
Мотузкою людина прив’язувала

камінь до палиці, і, в залежності

від каменю, отримувала чи то сокиру, чи то молоток.
Наступним етапом розвитку плетіння стають сіті з трав та шерсті
тварин. Виготовлення сіток для риболовства, полювання на диких тварин
пройшло певний шлях: від винаходу найпростіших безвузликових сіток до
більш сучасних кручених. В племенах древніх інків була присутня

вузликова письменність. Вузли використовували для передавання та
зберігання інформації. Також з їх допомогою виконувались достатньо
складні для того часу математичні розрахунки. Китайці використовували
вузлики як пам’ятки. До наших часів дійшов вислів "зав’язати на пам'ять
вузлик". Жінки північних районів прикрашали плетеними виробами своє
житло та одяг. За часів Київської Русі близько 40 ремесел мали
безпосереднє відношення до вузлоплетіння: канатник, кутник, ремінник,
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мошенник та інші. Декоративне плетіння на Русі називали "узорочье". Так
виготовляли легке взуття, головні убори, сумки для стріл, збрую для коней
тощо.

У даний час плетіння набуло чи не найбільшої популярності, і як вид
художнього промислу ввійшло до провідної групи ремесел. Iснує безліч
видів і стилів плетіння.
Почати знайомство з плетінням можна з основних вузлів, які
допоможуть читати схеми плетіння фенічок з ниток муліне.
Історія виникнення фенічок
Історія цих стрічок бере початок із традицій індіанців Центральної
Америки. Згідно з ними, одержувач браслета повинен був носити його,
поки шнурки не зношувалися і браслет не спадав із руки природньо. Ідея
полягала в тому, що друг вкладає працю в те, аби виготовити браслет, а
одержувач відплачує тим, що вшановує його роботу. Зняття браслета до
його природнього зношування означало, що дружба пішла на спад. За
іншим варіантом традиції, одержувач має право на одне бажання. Після
того, як браслет природньо зношується, бажання здійснюється.
В новітній час популярність цих браслетів поширилася завдяки хілі,
серед яких фенічки циркулювали дуже широко, фактично практика обміну
давала «юридичні» підстави для загального братерства хілі. Їх також
використовували замість каблучок: тоді браслети плели однаковими і
дарували одне одному.
6

Сьогодні дарування браслета дружби має велике сентиментальне
значення, оскільки показує другові, що він чи вона є особливим для того,
хто дарує браслет. Існує багато різних варіантів виконання цих браслетів,
що залежить від особистих смаків. Вони є популярними серед людей різної
статі та віку.
Виготовлення
Фенічки

роблять

вручну,

зазвичай

з

ниток

або

бісеру.

Найпопулярнішими нитками для плетіння є «муліне», «ірис», «мак» і
«лілія». Із сучасних матеріалів можуть використовуватися телефонні
дроти. Основними видами плетіння вважається косе (мозаїчне) та пряме
плетіння. Даний розподіл справедливий як для плетіння нитками, так і
бісером. Найпопулярнішою схемою плетіння є «смужечка», або «класика»,
яку можна плести як косим, так і прямим плетінням. Іноді замість фенічокбраслетів роблять бісерні і нитяні кільця і «ошийники».
Символіка
Різні кольори і візерунки на фенічці мають свою символіку. Вони
можуть дати певну інформацію про людину, яка їх носить, повідомити про
внутрішній стан власника. Однак єдиної системи символів для фенічок
немає і тому в різних групах всередині субкультури одні й ті ж кольори
фенічок можуть означати різне і зовсім протилежне.
Розповсюдження
За останні 10 років фенічки поширилися серед звичайних людей, які
ніколи не мали жодного відношення до хілі і інших «неформальних»
субкультур. З’явилися люди, що заробляють на їх продажі. Ці аксесуари
вже майже перестали бути символами і стали звичайною прикрасою.
Майже кожна людина може зробити собі таку прикрасу.
Плетіння фенічки
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Для плетіння фенічки нам необхідно мати: ножиці, нитки «Муліне»
різного кольору, скотч.

1. Нитки різного кольору нарізати довжиною 80 см.
2. Скласти їх разом та зав’язати вузлик.
3. Вузлик прикріпити до твердої поверхні скотчем.

4. Нитки розкласти так, як показано на малюнку.

5. Нитку №1 та №2 зав’язати на два вузлики.
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6. Нитку № 2 залишити лежати зліва.
7. Нитку №1 та №3 зав’язати на два вузлики.
8. Нитку №3 залишити зліва.

9. Нитку №1 та №4 зав’язати на два вузлики.
10. Нитки лежатимуть в такому порядку: 2,3,4,1.
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11. Нитку №2 та №3 зав’язати на два вузлики.

12. Нитку №2 та №4 зав’язати на два вузлики.

13. Нитку №2 та №1 зав’язати на два вузлики.
14. Нитки лежатимуть у такому порядку:3,4,1,2.

15. Нитку №3 та №4 зав’язати на два вузлики.
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16. Нитку №3 та №1 зав’язати на два вузлики.

17. Нитку №3 та №2 зав’язати на два вузлики.
18. Нитки лежатимуть у такому порядку:4,1,2,3.
19. Нитка №4 зав’язується аналогічно.
20. Нитки лежатимуть:1,2,3,4.
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Так виконувати, поки не закінчиться одна нитка. В кінці зав’язати
решта ниток на вузлик

Схеми фенічок
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Словник використаних термінів
енічка – браслет ручної роботи із ниток, шнурівок, стрічок,
бісеру, шкіри чи замінника шкіри.
Хілі в перекладі – розуміючий та знаючий народ (секта).
Секта - так називається будь-яка група (релігійна або нерелігійна,
що відокремилася або нова), що має своє вчення і свою практику.
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