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Шановні читачі!

Рукоділля  як  вид  мистецтва  допомагає  створювати
оригінальні  речі  власними  руками,  не  обмежуючи  вашої
фантазії та бажання творити.

Вибір  підручних  матеріалів  може  бути
якнайрізноманітнішим! А на допомогу вашій творчій роботі
прийдуть  наші  книги,  які  допоможуть  обрати  необхідні
техніки та захоплення.  

Чудовими  помічниками  для  реалізації  ваших  задумів
стануть  книжкові  новинки  2019  р.,  представлені  в  цьому
посібнику. Творіть разом з Книжчиним домом!

*  *  *

  
         Бондарева, М. Волшебные куклы из
ткани[Текст]: Феи,  ангелы,
хранительницы счастья / М.  Бондарева.  –
Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2017.
– 64 с.: іл.

Зшити  свою  першу  ляльку  по
нескладним  викрійками  зможе  навіть
починаюча  швачка,  а  фантазувати  з
деталями  і  обробкою  і  створювати  самі

незвичайні  їх  образи  можна,  удосконалюючи  свою
майстерність,  до  нескінченності!  Докладні  майстер-класи
операцію  за  операцією  з  допомогою  барвистих  ілюстрацій,
малюнків і точних викрійок навчать вас, як створити кілька
образів  цих  популярних  ляльок.  З  тонкого  батисту,  ніжної
фланелі,  холлофайбера,  акрилових  фарб,  яскравого
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трикотажу  і  мережив,  атласних  стрічок,  тасьми
народиться маленький шедевр в єдиному екземплярі: Тільда-
бабуся,  повітряна  балерина,  фея птахів  або летить ангел-
берегиня  домашнього  вогнища,  муза  смачних  обідів  чи
шкільної  премудрості,  усміхнена  фея  квітів  і  інші  чудові
ляльки - втілення домашнього затишку, прекрасна ідея для
подарунка і хобі, підкорило весь світ!

     Бебешко, Л. Українська вишиванка
[Текст]:  мальовничі  узори,  мотиви,  схеми
крою / Лідія Бебешко. – Х.: Клуб сімейного
дозвілля, 2018. – 128 с.: іл.

Альбом-посібник,  що  стане
справжнім  подарунком  для  всіх
майстринь,  усіх,  хто  закоханий  в
українську вишивку! 

Українська  вишивка  —  перлина
народної  культури,  візитівка  українців  та  справжній
культурний код,  що зберігає  в  собі  традиції  наших предків.
Чудові  орнаменти,  старовинні  та  сучасні  крої  сорочок,
гармонійне  поєднання  кольорів…  Вишиванки  —  це  окраса
українського традиційного одягу. 

Композиції  вишивки для  чоловічих  та жіночих сорочок
створені на основі як старовинних колекційних взірців, так і
сучасних тенденцій вишивання. У книзі є все, що необхідно для
того, аби самостійно пошити та власними руками вишити
красиву  українську  одежу:  детальні  схеми узорів для різних
деталей  сорочок,  вказівки  щодо  вишивання  хрестиком,
напівхрестиком,  швів  «назад  голка»,  «стебловий»,  схеми
крою, візерунки та орнаменти з різних регіонів України.

Відкрийте  для  себе  скарбницю  українського
вишивального мистецтва!
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Тарасова,  О. Ляльки-обереги.  Мотанки,
домовики, ангели, віночки [Текст]:  / Ольга
Тарасова.  –  Х.:  Клуб  сімейного  дозвілля,
2016. – 128 с.: іл. 

Здавна  ляльки,  зроблені  власноруч,
наділялися  величезною  обережної  силою.
Давнє  мистецтво  створення  таких  ляльок
тепер доступне і вам! Лялька захистить дім
від  лиха,  залучить  щастя,  стане  чудовим

подарунком для рідних. А зробити її можна з матеріалів, які є в
кожній  оселі:  клаптики,  тканини,  нитки,  солома,  природні
матеріали тощо.
У книзі представлено: обереги для малят, ляльки для здійснення
мрій, від зурочення, захисники родинного щастя, ангели-охонці
та багато ін. 

Ці видання поповнили фонд бібліотеки у 2019 р. 
Познайомитися з ними ближче можна 

у  читальній залі нашої книгозбірні.
 Бажаємо приємного читання разом з дитиною!

Склала:                                                                         Н. Якименко
Відповідальна за випуск:                                           Г. Бахман
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