Яворів
мистецький і
туристичний

Село Яворів, що в Косівському районі

Івано-Франківської області, – мальовниче гуцульське село зі славною історією та відомими мистецькими традиціями. Тут збереглися
здорові корені самобутнього народного мистецтва, історична спадщина, гуцульський побут, поетичний і музичний фольклор, звичаї,
традиції.
Яворів – колиска відомих майстрів народного мистецтва, які прославили Гуцульщину не тільки в Україні, але й за її межами. Тут
жили і творили класики української різьби на
дереві Шкрібляки і Корпанюки. Їх неперевершені шедеври займають чільне місце в музеях
України і всього світу.
Сьогодні Яворів є унікальним осередком
художнього промислу – ліжникарства. За останні роки відбувся справжній
ренесанс яворівського ліжника. Це барвисте диво, завдяки співпраці майстринь-ліжникарок з професійними художниками, є не лише ужитковим виробом, а й мистецьким витвором. І Яворів по праву тепер називають столицею ліжникарства.
А скільки невідомих народних умільців жили і творили в Яворові впродовж багатьох століть, на весь світ прославляли наш край!
Створений Яворівський центр народного мистецтва «Гуцульська ґражда» сприятиме збереженню, відродженню і розвитку народних художніх промислів та примноженню славних гуцульських традицій.

Василь ЛОСЮК,
директор Яворівського центру народного мистецтва
“Гуцульська ґражда“

Природні умови
Площа села 5269 га, з них 2318 га займають ліси. Село розташоване на схилах гірських хребтів і складається із 28 присілків,
в яких проживає 2250 мешканців.
Село простягається з півночі на південь
на 14 км, а з заходу на схід на 10 км, а вздовж
автомобільної дороги Косів - Верховина,
яка проходить через село, на 12 км. Відстань
від центру села до районного центру м. Косова – 12 км, до обласного центру м. ІваноФранківська – 110 км, до м. Коломиї – 45 км,
до м. Чернівців – 100 км, до найближчої залізничної станції м. Вижниці – 25 км.
Село розташоване в мальовничій частині Покутсько-Буковинських Карпат. Гірські хребти, які рядами простягаються з північного заходу на південний схід, та гірські
вершини створюють неповторні природні
ландшафти. Найвищі з них Ігрець (1311 м
н.р.м.), Буковець (1059), Терношора (998),
Стручків (906), Максимець (861), Плоский
(827), Сокільський (939). Найнижча точка
села має висоту 475, найвища - 1311 м н.р.м.
На схилах найвищого на території села
хребта Ігрець бере початок і протікає через
село річка Рибниця. Численними потоками
і потічками помережені гірські хребти , які
впадають у річку Рибницю , а деякі з них - в
річку Роженку, притоку Черемошу. Гірські
схили вкриті мішаними, а на висотах понад
1000 м н. р. м. – чистими хвойними лісами.
Огорожа з вориння, хата-ґражда, стайня,
оборіг для сіна, сінокіс (царинка), пасовище
(толока), потоки і чуркала, ліси та переліски –
це типовий пейзаж Гуцульщини, де й розташоване наше село.
Відомі пам’ятки природи на території
села: лісовий заказник “Терношори” площею 10 га, який включає в себе унікальні скелі з рідкісними видами рослин;
комплексний заказник “Хребет Сокільський” з дивовижними скельними входами та багатою рослинністю, геологічні пам’ятки природи – річка Рибниця і
гуки-водопади на її притоках.

Історична довідка
Перша письмова згадка про
село датована 15 листопада 1694
роком, в якій рішенням суду
Яворів перейшов у володіння
воєводи М.Чарторийського. Але
коли були вперше заселені наші
гори, достеменно не відомо. Про
те, що тут жили люди в далеку
давнину, вказують розташовані
на території села давні культові святилища, зокрема Терношорське скельне святилище та
скельні святилища Сокільського, які відносяться до ХІІ – ІІІ ст. до н.е. Більшість дослідників Гуцульщини вказують на те, що Карпати заселялись втікачами з низинної частини українських земель
в період пізнього середньовіччя. Але багато археологічних знахідок вказують на більш раннє
заселення гір.
У 1751р. в селі нараховувалось 178 дворів,
воно належало до державних камеральних маєтків. В 1890р. на території села налічувалось 575
дворів, в яких проживало 2497 жителів, зокрема
2440 чол. української національності, 11 чол. –
польської і 45 чол. - єврейської. В 1921р. в селі налічувалось 511 дворів, чисельність жителів складала 2554 чол., з них української національності –
2480 чол., польської – 1 чол., єврейської – 73 чол.
Заселення Яворова, як і всієї Гуцульщини,
відбувалось за наявності сінокосу, пасовища,
лісу, джерела з водою. Мешканці села володіли чималими земельними наділами, а також лісами. Основним
видом занять було скотарство,
але поряд з тим розвивалися домашні промисли. З кінця ХІІІ
ст. появилась ще одна галузь,
пов’язана із заготівлею деревини, – бутин. З часом кількість
дворів і відповідно населення
збільшувалась, земельні наділи
ставали меншими. Змінювались
держави, проходили війни. За
польської влади в 20-х роках минулого століття село було убо-

гим і відсталим. Такий уклад життя існував протягом кількох століть, аж до середини 50-х років , коли радянська влада
здійснила насильницьку колективізацію.
З появою колгоспів було понівечене почуття гуцула-господаря на своїй землі.
Колгоспи, як і радянська влада, проіснували до 90-х років минулого століття. В
наш час мешканці села, здебільшого жінки, займаються виготовленням ліжників,
а чоловіки їздять на заробітки.
У селі діяли такі унікальні гідротехнічні споруди, як млин, валило (для ліжників), ступа (для сукна).
Пам’ятні історичні місця на території села:
- стародавні культові святилища: Терношірське скельне святилище та скельні
святилища Сокільського хребта;
- пам’ятний знак на горі Стоянові, де, за легендою, була стоянка опришків, який встановлений в1994 році в
честь 300 - річчя Яворова;
- церква Успіння Пресвятої Богородиці та дзвіниця – пам’ятка архітектури ХІХ ст.;
- хрест “Воля”, встановлений на
ознаменування скасування панщини
в 1848 р.(відновлений в 1991р.);
- пам’ятник “Скорботна мати”, встановлений односельчанам, які загинули в
роки Другої світової війни.
Окрасою села є Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка стала педагогічним експериментальним майданчиком в Україні з досвіду впровадження регіонального етнографічного компонента в сучасному освітньому просторі. Близько 50 років працює
директором школи Лосюк П. В., член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, кандидат педнаук,
народний вчитель України. Ним
започатковане вивчення гуцульщинознавства в школах гуцульського регіону, видано близько 30
книжок (посібників, хрестоматій,
довідників). Його авторський проект “Яворівський центр народного мистецтва “Гуцульська ґражда”
знайшов підтримку в Державній
програмі і впевнено розправляє
крила.

Відомі історичні постаті
Яворів ще з ХІХ ст. вабив своєю неповторністю дослідників Гуцульщини. Тут
побували І. Вагилевич, Я. Головацький, В. Шухевич. А прославили село видатні
постаті і родини, життя яких пов’язане з Яворовом.
Родина Окуневських відома всьому світові такими постатями: Ярослав Окуневський – адмірал,
начальник медичної служби військово-морських сил
Австро-Угорщини,
національно-просвітницький
діяч, учасник Української національної революції
1917-1921рр., автор двотомника “Листи з чужини”;
Теофіл Окуневський – відомий громадський
діяч, посол австрійського сейму, один із ініціаторів створення галицько – української національної
політичної партії. Будучи послом сейму, домігся від
австрійського уряду виділення коштів на будівництво дороги Косів – Жаб’є, яку і досі в народі називають
“цісарською”;
Ольга Окуневська – відома піаністка, закінчила
Віденську консерваторію, вчилася у М.Лисенка. Акомпанувала відомим співакам С.Крушельницькій та
М.Менщинському. У репертуарі піаністки були твори
В.Барвінського, В. Косенка, Л. Бетховена, Ф. Ліста, П.
Чайковського, вона одна із перших популяризаторів
творчості М.Лисенка в Галичині.
Всі вони діти Іполита Окуневського, який був парохом в Яворові з 1869 до 1902 ріку. Іполит був одружений
на дочці о. Івана Кобринського Теклі, в них було шестеро
дітей: Теофіл, Іполит, Ярослав, Емілія, Наталія, Ольга.
Отець Іполит Окуневський подбав про будівництво нової школи, відкритої
в 1888 році, яка славно слугувала майже 100 років.
Ольга Окуневська жила в родинному помісті Окуневських на присілку Широкий в с. Яворові і
померла тут в 1960 році. Поховані о.Іполит Окуневський, його дружина Текля і дочки Емілія та Ольга
на сільському кладовищі. Хата, в якій жила панна (так
називали Ольгу Окуневську місцеві жителі), збереглася до наших часів. В ній необхідно облаштувати
музей родини Окуневських.
У 2010 році в Яворові урочисто відзначено ювілейні дати від дня народження: 150-річчя Ярослава
Окуневського і 135-річчя Ольги Окуневської. Проведено міжнародну конференцію і поминальну панахиду на могилах славних земляків, в яких взяв участь внук Ярослава Егон Бальцар з
дружиною Теолін (Австрія).

Яворів літературний
В Яворові народилась відома письменниця Марія
Колцуняк (1884-1922), дочка Миколи Колцуняка (1856–
1891), педагога, письменника, фольклориста, етнографа,
який учителював у Яворові з 1880 по 1891р. Дитячі роки
провів в Яворові інженер-лісівник Роман Яримович (19091991) – внук пароха М. Баб’яка. Він в силу життєвих обставин
змушений був виїхати до США, де написав цікаві книжки
про Гуцульщину.
У липні 1901 року в Яворові
проїздом до Буркута зупинялась в
Окуневських Леся Українка разом
з фольклористом К. Квіткою. У
листі до Ольги Кобилянської Леся
Українка тоді писала: “У Яворові
дуже симпатично й мило”.
В Яворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 25 лютого 1991 року
широко відзначено 120-річний ювілей від дня народження
Лесі Українки, відкрито літературний музей відомої
поетеси.
В Яворові побували відомі письменники і громадські
діячі Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Олександр
Олесь, Ольга Кобилянська, Гнат Хоткевич, Климент Квітка, Наталія Кобринська,
Остап Терлецький.

Що там чувати в нашім Яворові
під зеленим Бескидом?
Що поробляєте, земляки?
А я мандрую уже 13 років;
лишаються позад мене,
моря і гори, ріки і зорі
несе з собою тугу
за ясними зорями,
за тихими водами рідної землі...
Ярослав Окуневський,
“Листи з чужини“

Яворів мистецький
Яворів – унікальне гуцульське село з давніми славними мистецькими
традиціями. Тут вирізняються два основних напрямки народних художніх
промислів: зародилась і розвивалась гуцульська різьба на дереві та ліжникарство.
Але з давних давен самобутні народні умільці різьбярі, ліжникарі, вишивальниці,
мосяжники, боднарі, писанкарі жили і творили в
нашому славному селі і тим самим прославляли
Яворів і всю Гуцульщину.
Тут народився і здобув заслужену славу класик
українського різьбярства, основоположник гуцульської плоскої різьби на дереві Юрій Шкрібляк (1822
-1884), справу якого продовжили його сини Василь
(1856 – 1928), Микола (1858 – 1920), Федір (1859 –
1942) та онуки Юрій (1892 – 1977) і Семен (1894 –
1970) Корпанюки. Їхня мати Катерина Корпанюк
– дочка Юрія Шкрібляка, відома вишивальниця і
ткаля.
Їхня творчість займає найвищу сходинку в
історії розвитку гуцульської різьби на дереві. Вироби
яворівських майстрів отримували високу оцінку на численних виставках і експонуються в багатьох музеях України та за її
межами. За вагомий внесок у розвиток декоративно – прикладного мистецтва Юрієві і Семенові Корпанюкам було присвоєно
звання заслужених майстрів народної творчості України.
Продовжували славні традиції яворівських митців заслужені майстри
народної творчості України правнук Миколи Шкрібляка Дмитро Шкрібляк (19252008) і син Семена Корпанюка Василь Корпанюк (1922-2004).
У своїй знаменитій монографії “Гуцульщина”
Володимир Шухевич пише: “Перше місце посеред
тих вибранців займає Юрко Шкрибляк з Яворова…,
яке визначало посеред усіх Юрка Шкрибляка, і
вчинило з него народного сточника, славного на усю
Гуцульщину”.
Яворів став визнаною столицею ліжникарства,
унікальним осередком цього народного промислу.
Ліжник – це ткане вовняне покривало з двохсторонньою ворсовою поверхнею. Сировиною для його
виготовлення є овеча шерсть, а оскільки гуцули займалися вівчарством, то вироби з вовни, зокрема
ліжники були в кожній гуцульській оселі і викорис-

товувались для домашнього вжитку. В давнину ліжники були переважно саморідні,
тобто природних кольорів вовни (білі, сірі, чорні). Згодом стали розробляти різні
композиції з цих кольорів, а ще пізніше почали фарбувати пряжу і появились різноманітні варіанти візерунків. Поєднання традицій і та інновацій перетворили ліжник
на мистецький витвір. Кожна дівчина з дитинства переймала секрети ліжникарського ремесла, які передаються з покоління в покоління.
В Яворові започатковані щорічні
пленери з ліжникарства, учасниками яких
є художники та мистецтвознавці із Києва,
Львова, Івано-Франківська та зарубіжних
країн. Яворівські майстрині почали
втілювати розмаїття візерунків. Відбувся
справжній ренесанс гуцульського ліжника,
а вершиною такої співпраці стали щорічні
вернісажі “Барвограй”, які засвідчують, що
Яворів – справжня столиця ліжникарства.
У Яворівській ЗОШ І-ІІІ ступеня відкритий
музей народного мистецтва Гуцульщини. Великий
інтерес викликають екскурсії до садиб – музеїв
Юрія, Семена і Василя Корпанюків, Дмитра Шкрібляка.
У Яворові розвивалися не лише різьба на дереві і ліжникарство, але й інші види самобутнього народного мистецтва, виготовлялись ужиткові
предмети: ткані вироби із саморобного полотна та
шерсті – сорочки, запаски, гачі, сардаки; вироби із
шкіри – кожухи, постоли, кептарі, які прикрашали
різноманітними візерунками. Майстри-мосяжники виготовляли топірці, палиці, люльки, пістолі та
інші вироби, найвідоміші з них П.Гондурак (Кікіндак), К.Рибенчук, Ю.Копчук
(Яковейчин), М.Копчук(Іванчуків), Ф.Шкрібляк (Козмишин); серед боднарів –
Н.Копчук (Іванишин), П.Копчук (Кушнирук).
Не можна не згадати будівничих, вихідців із села, які звели велику кількість
церков, хат-ґражд не тільки на Гуцульщині, а й поза її межами. Найвідоміший
з них Д. Бучук (1860-1938), який будував
дерев’яні храми в гуцульських традиціях.
За своє життя спорудував біля п’ятдесяти
церков на Гуцульщині, Поділлі, Покутті,
Буковині. Остання робота зодчого – церква в рідному селі Яворові.

Яворівський центр народного мистецтва
“Гуцульська ґражда“

Нещодавно створений Яворівський
центр народного мистецтва “Гуцульська
ґражда” сприятиме збереженню, відродженню, розвитку і популяризації народних художніх промислів, які мають
багаті мистецькі традиції в селі Яворові. Створений на виконання Державної
програми, один із семи мистецьких осередків в Україні, Центр проводитиме науково – дослідну, пошукову, методичну,
видавничу, інформаційну діяльність.
Передбачається
створення візит –
центру, облаштування садиб – музеїв
відомих майстрів. З побудовою музею –
ґражди будуть створені навчально – показові майстерні, музеї, постійно діюча
виставка мистецьких робіт. Центр також буде проводити конференції, семінари, симпозіуми, уже видається друкована продукція: часопис “Гуцульська
ґражда”, буклети, створений веб-сайт.
Отже, Яворів стане важливим мистецьким центром не тільки на Гуцульщині,
але й в Україні.
У серпні 2011 року в рамках ХІХ
Міжнародного гуцульського фестивалю в Яворові на базі Яворівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів відбулося заключне засідання Міжнародної науково-практичної конференції “Гуцульський феномен:
мистецтво жити і творити” та виставка
гуцульських ліжників “Барвограй-2011”.
На історичній горі Стоянові запалено
фестивальну ватру, там відбулися опришківські забави.

2012 рік – мистецький рік династій різьбярів
Шкрібляків – Корпанюків
Цьогоріч виповнюється 190 років від дня народження класика українського різьбярства на дереві,
основоположника гуцульської плоскої різьби Юрія
Шкрібляка, 120 років від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Юрія Корпанюка, 90 років від дня народження заслуженого
майстра народної творчості України Василя Корпанюка.
Династії Шкрібляків – Корпанюків своїми виробами на весь світ прославили Україну і її чудовий
етнографічний регіон – Гуцульщину. Їх неповторні мистецькі шедеври експонувалися і відзначалися
найвищими нагородами на численних вітчизняних і
міжнародних виставках. У теперішній час вони знаходяться в найпрестижніших музеях України та багатьох зарубіжних країн.
Яворівським центром народного мистецтва
“Гуцульська ґражда” в 2012 році заплановано проведення Всеукраїнської науково – практичної конференції “Феномен українського художнього деревообробництва”. В рамках конференції планується
організувати виставку різьбярських виробів та щорічний традиційний вернісаж гуцульських ліжників “Барвограй”, виставку-ярмарок художніх ремесел, майстер – класи.
Запрошуємо до співпраці у відзначенні ювілейних
дат відомих династій різьбярів
Шкрібляків – Корпанюків.

Яворівське барвисте диво
Унікальні щорічні виставки гуцульських ліжників “Барвограй”, що
проводяться в селі Яворів засвідчують, що плеяда майстринь-ліжникарок
продовжує розвивати цей народний промисел. Їх неповторні ліжники
зачаровують шанувальників народного мистецтва розмаїттям візерунків і
кольорів, колоритом і неповторністю. Це справжнє барвисте диво і Яворів є
визнаною столицею ліжникарства.

Барвограй - 2009

Барвограй - 2010

Барвограй - 2011

Яворів туристичний
Природниі умови, історичне минуле, мистецькі традиції, багата етнокультурна
спадщина визначають, що село Яворів має значний туристичний потенціал. Історичні відомості свідчать про те, що туристикою і літникарством наші краяни почали займатися ще на початку минулого століття. Найбільше туристів приваблюють
такі природні та історичні місцини, як хребет Сокільський та урочище Терношори.
Хребет Сокільський – це унікальні природні комплекси, де луки чергуються з
лісовими масивами та виходами скель-пісковиків найрізноманітнішої форми і величини. Найвідомішими з них є це камінь “Люлька”, “Свинний гук”, Семенків камінь або Церковця, Кашицький Лесівський та Гарбузівський камені. Простягається
хребет на 15 км між річками Рибниця та Черемош. В скелях розташовані численні
печери. В одній з них жив засновник іудаїстської секти хасидизму Бааль Шем Тов, якого євреї-хасиди вшановують як святого.
Розглогі луки багаті різноманітною рослинністю,
деякі з них занесені до Червоної книги Украни. Лісові
формації представлені мішаними смереково-буковими, чистими буковими і смерековими лісами, березняками. Зустрічаються окремі куртини яворових гаїв
та реліктової сосни на скелях.
Популярним є піший, або кінний маршрут на
хребет Сокільський “Від Рибниці до Черемоша” протяжністю 20 км та пішохідний маршрут “На хребет
Сокільський”, який проходить біля водоспаду “Яворівська Ніагара”.
На схилах гори Терношора, знаходиться лісовий
заказник “Урочище Терношори”. Це унікальні скельні виходи, які простягаються
вздовж схилу на 300м, а навідоміша з них “Голова Довбуша” висотою понад 20м.
Там знаходиться історичне скельне святилище і Терношорська Лада - давньоруська
богиня заввишки 10,4м, вагою близько 100 тонн. Оточують скельні виходи мальовничі ландшафти, смерековий ліс та рідкісна рослинність.
Цікавий пішохідний маршрут
“До Терноршорської лади” приведе
до унікальної пам’ятки природи та історичного скельного святилища. Привабливим для туристів є одноденний
пішохідний маршрут до відомого Писаного Каменю, який пролягає через
мальовничі хребти Яворова Плоский і
Максимець.
Село Яворів розташоване на туристичному маршруті “Зелене кільце Карпат”
(Івано-Франківськ – Коломия – Косів – Яворів – Криворівня – Верховина – Ворохта
– Буковель – Яремче – Івано-Франківськ).

Етнотуризм у Яворові
Мальовничі природні ландшафти, цілюще гірське повітря, кришталево
чисті води, славне історичне минуле, багаті мистецькі традиції, традиційна
гостинність гуцулів створюють найсприятливіші умови для етнотуризму.
На сучасному ринку туристичних послуг етнотуризм затребуваний і дає
можливість всім охочим поринути в справжнє гуцульське народне мистецтво,
яке міцно вкоренилося тут упродовж віків.
В Яворові є можливість організації круглорічного відпочинку. Для цього
розроблені пішохідні та кінні маршрути до відомих історичних місць та
пам’яток природи, до садиб – музеїв відомих майстрів, до садиб мешканців
села, які займаються народними художніми промислами. Взимку для любителів
зимового спорту працює гірськолижна траса з витягом.
Село Яворів розташоване на туристичному маршруті “Зелене кільце Карпат”
(Івано-Франківськ – Коломия – Косів – Яворів – Криворівня – Верховина –
Ворохта – Буковель – Яремче – Івано-Франківськ).

Садиби-музеї

Юрія Корпанюка

Семена і Василя Корпанюків

Майстрині-ліжникарки

Ганна Копильчук

Василина Романчич

Пішохідні екскурсійні маршрути
до садиб-музеїв відомих майстрів:
- до садиб-музеїв Корпанюків на
присілку Широкий протяжністю 2 км;
- до садиби-музею “Оседок родини
Шкрібляків” на присілку Максимець
протяжністю 4 км.
Прогулянкові пішохідні маршрути:
- на історичну гору Стоянів
(мальовничий природний ландшафт,
смерековий ліс, історичний знак на честь300-річчя Яворова);
- до водоспаду “Яворівська Ніагара” ( унікальні водопади висотою 5-15 м,
форельне господарство, відпочинок).
Піший або кінний маршрут на хребет Сокільський (унікальні природні
комплекси зі скельними виходами пісковиків: скелі Люлька, Свинний гук, Семенків
камінь, Церковця, Кашицький камінь; луки з багатим видовим складом рослин,
мішані та чисті букові ліси, полонинське господарство та екологічно чисті молочні
продукти).
Пішохідний маршрут до історичної
пам’ятки Терношорського скельного святилища
(Терношорська Лада – давньоруська богиня
заввишки 10,4м, вагою близько 100 тонн;
унікальні скелі та рідкісні види рослин).
В Яворові можна зупинитися в оселях
майстринь-ліжникарок і поринути в справжнє гуцульське народне мистецтво. Для ваших
послуг унікальна хата-ґражда веселої господині Романчич Василини, оселя в гуцульському
стилі і майстер-клас ліжникарства в сімї Копильчук Ганни, гостинно запрошує приватна
садиба “Олеся”.

Інвестиційна привабливість
Враховуючи неповторність природніх умов, славне історичне минуле,
визнані мистецькі традиції, виробництво екологічно чистих продуктів харчування, зручне транспортне
сполучення, село Яворів має неабияку інвестиційну привабливість. Яворівський центр народного мистецтва “Гуцульська ґражда” передбачає
створення мистецько-туристичного
комплексу, що включає в себе музейґражду, готель, ресторан. Крім цього,
гірські схили придатні для будівництва витягів і організації гірськолижного катання. Але найбільш перспективним, враховуючи зайнятість населення
народними промислами, виробництво екологічно чистих продуктів і традиційну гуцульську кухню, є розвиток етнотуризму. Для цього розроблені екс-

курсійні та туристичні маршрути до садиб-музеїв відомих митців та осель
горян, які займаються народними художніми промислами. Перспективним є
туристичний маршрут “Зелене кільце Карпат”, який охоплює Яворів.

Отже, запрошуємо інвесторів
до співпраці в туристичномистецьких проектах нашого
села і тим самим покращення
рівня життя його мешканців.

Технологія виготовлення гуцульського ліжника

Вирощування овець

Стрижка вовни

Сушіння вовни

Процес виготовлення ліжників складний і довготривалий. Розпочинається
він зі стрижки овець, яку проводять навесні. Далі вовну запарюють у гарячій воді,
промивають у холодній і висушують. Висушену вовну розчісують на “граблі” і
змотують у кужелі (за потреби фарбують у певний колір). З кужелів випрядають
нитку, яку мотають у маленькі клубки-гушки. З них тчуть сам ліжник.
Витканий виріб вимивається у валилі і зменшується до заданого розміру.
З валила ліжники стають тугими і пухнастими. Згодом їх сушать на жердках та
вичісують спеціальними грабельками. Ліжник готовий до вжитку!

Ткання ліжника

Валяння ліжника

Прядіння вовняної
нитки

Сушіння ліжників

Готові вироби

ГОСТИННО
ЗАПРОШУЄМО
ДО ЯВОРОВА!!!
Адреса і контактні телефони:

Яворівський центр народного мистецтва
“Гуцульська ґражда”
с. Яворів Косівського району
Івано-Франківської області
78644
Директор Василь Лосюк
Тел. (03478) 69711 моб.0673946999
E-mail: losyuk@i. ua
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