


Projekt „Sądecka Jesień Kulturalna Seniorów. Seniorzy – Seniorom”  
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza 



„Haftowanie krzyżykiem jest jak lekarstwo bez recepty – 
poprawia sprawność manualną i koncentrację, odpręża i daje 
poczucie oderwania od problemów. Czystą przyjemność 
czerpiemy z tworzenia czegoś, czym z dumą możemy 
pochwalić się innym” 

 

Prezentacja ta przedstawia krok po kroku połączenie dwóch 
technik haftu krzyżykowego i koralikowego na kanwie. 
Kombinacja ta pozwala na stworzenie trójwymiarowego 
efektu końcowego. Technika ta z pewnością nie należy do 
łatwych i wymaga umiejętnego odczytywania i posługiwania 
się wzorem graficznym.  

 

Poszczególne etapy przedstawiam na zdjęciach wraz z 
krótkimi opisami.    



Obrazek „Pachnący groszek” 



  Krok I: potrzebne materiały  
• Kanwa Aida (14ct,54/10cm) 
      wymiar kanwy – 15x20cm 
• Muliny Ariadna – kolory 

według wykazu 
• Koraliki Preciosa nr. 10 

(2,3mm) – kolory według 
wykazu 

• Wzór graficzny – 55x75 
krzyżyków 

 
• Igła do haftu nr. 24 
• Igła do koralików nr. 10 
• Mata do rękodzieła  
• Nożyczki, obcinaczki  
• Znacznik np. wąska linijka 
• Ołówek  
• Ramka 13x18cm  

 





Krok II: Oznaczanie granic wzoru  

• Na brzegach kanwy oznaczyłam 
ołówkiem dziesiątki, można je 
ponumerować.  

 
• Cienką, kolorową nitką 

oznaczyłam granice wzoru tj. 
55x75 kratek  

 
• Brzegi kanwy można 

zabezpieczyć ściegiem 
dzierganym lub podkleić taśmą   





Krok III: Ustalenie ilości nitek muliny  

• Haft krzyżykowy wykonujemy  
     3-nitkową muliną  

• Koraliki przyszywamy 1 
nitką muliny (białą)  



Krok IV : Rozpoczęcie haftu muliną 
Techniki haftu krzyżykiem: 
 
 Ścieg podstawowy 

 
 
 

 Ścieg pionowy 
 
 
 
 

 Ścieg ukośny  
 
 
 

  Obrazek 1,2 – półkrzyżyk 
       Obrazek 3 – ścieg linowy 
       Obrazek 4 – zakończenie nitki  



Dokładny wzór obrazka. 
Przed rozpoczęciem haftu 
należy się z nim zapoznać.  



Krok V: Wykaz mulin i koralików 
Schemat symboli i numerów mulin :  



Wykaz koralików i ich numery: 



Krok VI: Etapy haftowania  
Rozpoczynamy haftowanie od 
wykonania pierwszego 
krzyżyka.  
 
Dla przypomnienia: w hafcie 
nie wykonujemy żadnych 
supełków tylko 
zabezpieczamy początek lub 
koniec nitki wbijając w ściegi 
po lewej stronie haftu.  





Na zdjęciu widać 
wyhaftowany kwiatek z 
pączkami  



Na zdjęciu przybywają 
kolejne kwiaty i pączki  





Na zdjęciu wyhaftowany 
cały obrazek muliną.   



Krok VII: Haftowanie koralikami  

Przygotowane koraliki do haftu 
z symbolami.  



Technika haftowania koralikami : 

1. Nitkę przeszywamy po lewej stronie 
kanwy, (bez supełka) i przechodzimy 
na powierzchnie w miejscu gdzie 
chcemy przeszyć koralik.  

2. Nawlekamy dany koralik na 
nitkę. 



3. Przyszywamy koralik po 
skosie półkrzyżykiem  

4. Wychodzimy igłą przez 
następną dziurkę  



5. Nawlekamy kolejny koralik 
według kolorów na schemacie i 
przyszywamy po skosie  

6. Najlepszym sposobem jest 
przyszywanie koralików po kolei 
rzędami według kolejności wzorów 
na schemacie lub od 
najciemniejszych do 
najjaśniejszych  



Na zdjęciu schemat z symbolami.  
 
Widoczna linijka jest 
wykorzystywana do oznaczenia 
miejsca haftu koralikami.   



Przyszywanie koralika zaczynamy od nawleczenia igły (1 nitka - biała) następnie 
nabranie koralnika (odpowiedniego koloru – według symbolu)  na nawleczoną 
igłę i przyszycie półkrzyżykiem. Schemat pokazany wcześniej w prezentacji.   
Jeżeli na schemacie w jednym rządku widnieje np. kilka symboli obok siebie 
przyszywamy koraliki po kolej uwzględniając tylko ich kolory.  
Przechodząc do haftu między rządkami pamiętamy o zabezpieczeniu na lewej 
stronie ostatniego koralika.  





Górna część obrazka zapełnia 
się koralikami… 



I kolejno środkowa część 
już z koralikami… 



Efekt końcowy. Jak widać na 
zdjęciu koraliki zostały przyszyte 
na wszystkich kwiatkach i co 
poniektórych zielonych pędach.  



Krok VIII: Obróbka końcowa i oprawa 
Przed oprawą należy obrazek 
wyprasować na ręczniku frotte, na 
lewej stronie. Żelazko ustawione na 
tryb bez pary.  
 
Oprawa obrazka według własnego 
uznania. Może być z passe-partout jak 
na obrazku na początku prezentacji 
(tam wykorzystano czerwone ) lub bez 
passe-partout jak na zdjęciu obok.  



  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

I ZAPRASZAM  

DO HAFTOWANIA! 


