
БЪЛГАРСКАТА ШЕВИЦА- 

ГЕОМЕТРИЯ И КОЛОРИТ 



Таня Манолова 
ПГ по туризъм ‘‘Александър Паскалев‘‘ 

гр. Хасково 
 

14 април 2018 година 
 

   Българската шевица-  
геометрия и колорит 



Някъде там на тавана, потънал в прах и охлузен по ръбовете, живее 

бабиният скрин. Скътан в забрава, той пази творчеството на много 

поколения българи. В него са надиплени цветни шевици, красиви дантели 

и тъкани платна. Да извадим от там българската шевица, да я докоснем и 

да почувстваме онова време. Нейните багри са магия, отразяваща цялата 

българска душевност. За да се слеем с миналото и насладим на 

настоящето, за да усетим това вълшебство, ще я пресъздадем на лист 

хартия или на панама. 









Най-често използваната фигура в българската шевица е ромбът. 
 Ромбът е внимателно подбран елемент, изразяващ житейския опит 
на българина. В женската носия той се извезва върху престилката и 

символизира земното и женското плодородие.  



 
 Свастика - култ към слънцето 
 Елбетица – среща се масово в 

българското везмо и 
символизира осемте посоки на 
света, които се съединяват в 
един общ стабилен център 

 Дървото на живота - свързва 
земния и небесния живот 

 
 Петлето-  слънчев символ, 

известява настъпването на 
новия ден 

 Космическа костенурка - 
наречена още плетеница на 
щастието,  символизира 
дълголетието и мъдростта и 
често се използва като знак за 
вечност 



За цветовете на шевицата 
 

Основният цвят е червеният – за българите символизира майчината кръв и 
продължението на живота, пазел от „лоши очи“ и уроки. Белият цвят 

изразява чистотата, нетленността, неопетнената младост и божествената 
светлина. Зеленият – вечно възраждащия се живот и дървото на живота. 

Златният – благоденствието, слънцето, огъня и светлината. 







Бродирани от Виктория Шумарова 
и Камелия Карабашева 





Еднаквост и в народните обичаи 



В процеса на работа достигнахме и до необходимостта от създаване на по-сложни 
схеми за шевици. Ученици направиха своите експерименти с MS Excel.  

Дървото на живота- схема в Excel 



Друга програма, чието предназначение е създаване на схеми, е Pattern Maker. След 
всяка тема за еднаквост, учениците получаваха задание за домашна работа. 
Трябваше по малка част от шевица да нарисуват остатъка. Прилагаха на практика 
наученото за транслация, ротация, осева и централна симетрия.  



Схема на шевица, създадена с програмата Pattern Maker  



Схема на шевица, създадени за конкурса  на Тонедико  

От Росица Станчева 



Схема на шевица, създадени за конкурса  на Тонедико  

От Росица Станчева 





















Бродирани от Ивелина Точева 





Шевици, бродирани от 
Мариела Вълкова 



Шевици, бродирани от 
Мариела Вълкова 



Шевици, бродирани от 
Костадинка Георгиева 
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