
Ръчно рисувани
шалове

 от Елвира Загорова

ELF fabrics



Инфо
 Здравейте, аз съм Елвира Загорова и съм художник 
по професия. Обичам да правя изкуство, което да е 
близко до хората и тяхното ежедневие, да може да се 
облича, да служи за декорация и украса. Ето за това аз 
правя ръчно рисувани аксесоари от повече от 15 години. 
Предимно работя в техника студен батик и създавам 
ефирни шалове, текстилни огърлици, рисувани дрехи, 
вратовръзки, чантички, декоративни калъфки за 
възглавници, пана за стена и други. 
  Приятно ми е да представя моите шалове, които аз 
наричам картини освободени от рамката. Те са бижуто на 
облеклото ни и могат да бъдат оригинален подарък  с 
който да зарадвате любим човек или да направите 
своето ежедневие по-цветно и красиво. Всеки ръчно 
рисуван шал е с уникален дизайн и не може да бъде 
повторен точно същия. Нови дизайни могат да бъдат 
създадени и направени по поръчка или индивидуално 
желание. Имам много модели вдъхновени от конкретни 
места в България, като крепостта Царевец във Велико 
Търново, старите къщи, Несебър, Казанлъшката 
гробница, Трявна , Пловдив. В някои от моите дизайни аз 
използвам символи като българската роза, българската 
шевица, елементи от тракийските съкровища, 
растителни, животински и геометрични елементи.
 Ръчно рисуваният шал е лесен за пренасяне, ръчно 
направения рисунък и дизайн го правят уникален 
подарък и сувенир. Той може да украси не само вас, но да 
се използва като декорация в дома ви. Мои шалове са 
притежание на хора по целия свят. 



Материали  
и грижа

 Тук ще разкажа на кратко за материалите, които 
използвам. Използвам главно два вида плат естественна 
коприна вид Ponge 0,5 и различни видове изкуствена 
коприна известна още като шифон. Платовете са ефирни 
и нежни. Рисунъка се вижда и от двете страни на шала. 
Шаловете са рисувани с текстилни бои и контури за 
коприна, които са фиксирани топлинно.  Така боята не 
пуска. При пране е препоръчително да се перат на ръка 
без да се мачкат много или в пералня на програма за 
финни тъкани до 30-40 градуса.  Шаловете могат да се 
гладят с ютия на програма за коприна, от опаковата 
страна или през друго парче плат. Могат да бъдат 
огладени и на мокро. Да не се използва белина.
 
 Предлагам четири размера шалове.

.Дълги размери:
30х150 см (S)
40x160 см (M)
50х180 см (L)

Квадратен размер:
90х90 см

 

Размери



Използване
 Взависимост от размера и големината шаловете  
могат да се носят по различен начин. Вие може да 
завържете своя шал на врата, главата, ръката, чантата си 
или шапката си. С по-големите шалове може също да 
покрияте раменете си или  да завържете на кръста си. 

 

 Предлагам наплитане на една 
кука на краищата на шаловете с 
народен мотив или на тези, които им 
подгожда. Така те изглеждат много 
по-завършени и добре.
Един наплетен шал е комплект от две 
наплетени страни и един наплетен 
ластик, който се изполва за вързвне. 

НОВО



Копринена
огърлица

 Страхотен аксесоар за всеки ден и за специални 
събития, текстилните огърлици са много атрактивен и 
търсен продукт поради това, че не са много 
разпространени. Когато ги изработвам, използвам 
естествен копринен плат, който рисувам или ползвам на 
готово и го пълня с дървени топчета и мъниста за 
видимата част, които подбирам по цвят. 
Огърлицата е дълга около 130см, от които около 40см е 
частта с топчетата. Може да бъде носена около врата или 
по-отпусната. Дължината се регулира от двата свободни 
края.


