
 Да  творим с вълна 

    15 август – Голяма Богородица 

    Заповядайте на този хубав празник да творим заедно, 
да направим цветя за Богородица, за нас, за Вселената, 
да сътворим красота в различни цветове и икона с помощта 
на древната техника на плъстене. 
Техниката на плъстене е една от най-древните, с които 
човечеството твори от както има собствено стопанство и е 
започнало да се развива, още преви да тъче на стан. 

Цветя и аксесоари от вълна, с техниката на плъст, бижута 
или брошки сътворени от мен. 



 Аз съм Александрина от АляАрт и съм художник и дизайнер, 



но най- вече творец, който се изразява с помощта на цветовете, 
естествените материи като вълната и текстила. 
Ще ви покажа как с вода и сапун /мокра техника/ може да 
сътворите чудеса, цветя, брошки, колиета, или декоративно 
пано пейзаж, или икона. 
 Ще е необходима само да донесете по едни сапун. 
Вълната и останалите материали ще са от мен. 
Ще направим цветя като декорация, брошки, бижу, или пано. 
 Плъстта  е прави с мокра техника и иглена, ще се запознаем и с 
двете основно, но ще работим повече с мократа. Ще е забавно и 
много креативно, защото вълната дава невероятни 
възможности за творчество както за начинаещи, така и за 
напреднали. 
Във моята facebook страница  и youtube канал може да 
видят как плъстя и творя. 

  
 
Моята страница във фейсбук е: 
https://www.facebook.com/AlexandrinaAliaArtAleksandrinaAlaArt/?ref=aymt_homepa
ge_panel 

Още: 
http://almihalkova.wixsite.com/aliartdesign

https://www.facebook.com/AlexandrinaAliaArtAleksandrinaAlaArt/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/AlexandrinaAliaArtAleksandrinaAlaArt/?ref=aymt_homepage_panel
http://almihalkova.wixsite.com/aliartdesign


Канал youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16 

https://www.youtube.com/watch?v=UJHhafZ5nYk&list=PLIS-
Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=TxITvDuuUH0&index=11&list=PLIS-
Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16 

https://www.youtube.com/watch?v=tJcJnzg5W_4&list=PLIS-
Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16&index=14 

Ето как би било изглеждало едно нежно и красиво цвете-
брошка например: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16
https://www.youtube.com/watch?v=UJHhafZ5nYk&list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UJHhafZ5nYk&list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TxITvDuuUH0&index=11&list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16
https://www.youtube.com/watch?v=TxITvDuuUH0&index=11&list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16
https://www.youtube.com/watch?v=tJcJnzg5W_4&list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=tJcJnzg5W_4&list=PLIS-Dnxu5FeOJxoPCtdRv_BYO38hgmq16&index=14


Мокра техника с помощта на фолио, вода и сапун. 

   Довършителна работа с игла за филц. 



 
 
 
 
 И цвете-брошката е готова за ползване. 
     
 
 

 
Може да е класическа роза или мак. 

 
 
 
   
 
 



Може да сътворите и още  декоративно цветно пано  с 
вашето въображение - за стена, например от плъст с 
мокра техника. 

  Пано лятна градина 



 Или за най-смелите пано - икона като тези вълшебства: 

Икона на Св. Георги 



    Сама по себе си вълната е магия, с която се твори 
както с боички, но с вълната като най-естествен 
материал ние сме оцелявали векове. Това я прави 
специална. Тя носи живот и е нашият най-сроден 
биологичен материал. 
Дали за празник, или просто за удоволствие плъстта, 
която ще сътворим заедно ще остане за Ваш спомен 
като картина, или украшение, аксесоар или просто Ваше 
произведение. 
Ще импровизирате и творите с лекота. 

Ще се научите на нова техника и начин за изразяване и 
как може да сътворите красоти за себе си занапред. 

Ще Ви очаквам с нетърпение да творим смело заедно 
в хармония с природата и вселената! 

Цената за участие е 15лв. 
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