Rodzaje ściegów
ścieg przed igłą – najstarszy i najprostszy rodzaj ściegu, wykonuje się go zawsze od strony
prawej ku lewej, najczęściej poziomo. Długość
ściegów równa jest zawsze długości odstępów
pomiędzy nimi.
krzyżyk właściwy (regularny) – tworzą go dwie równe nitki przecinające się
pod kątem prostym (na planie kwadratu). Krzyżyki można wykonywać z dwóch
półkrzyżyków lub od razu całe. Rozpoczynamy wtedy haftowanie od strony lewej ku prawej, cyfry od 1 do 4 pokazują kolejne etapy wkłuwania igły.
ścieg dziergany właściwy – wykonuje się go od strony lewej ku prawej
z podkładem lub bez podkładu. Nić nakładana jest pionowo w równych
odstępach (wtedy bez podkładu – podwleczenia) lub nitki ściśle obok
siebie (wtedy zwykle z podkładem – podwleczeniem). Ścieg można haftować równolegle, ukoście i promieniście, może być wykonany na tkaninie wewnętrznie i zewnętrznie (np. do obdziergania brzegu). Przy
tworzeniu tego ściegu igłę wkłuwa się od góry pionowo, a wyjmuje ku
sobie, podkładając pod nią nitkę i równo przeciągając przez tkaninę.
ścieg łańcuszkowy (łańcuszek) – tworzą go oczka-pętelki przy czym każde następne wychodzi z poprzedniego tworząc w efekcie rodzaj łańcucha. Najczęściej stosowany jest łańcuszek o oczkach wydłużonych. Wykonuje się go w sposób następujący:
uprzednio umocowaną pod spodem tkaniny nitkę przeciągamy na jej prawą stronę,
układamy ją w kształcie pętelki (przytrzymując kciukiem lewej ręki), następnie wkłuwamy igłę ponownie w to samo miejsce, z którego wyszła poprzednio, a wyjmujemy
(na prawą stronę tkaniny) w przeciwnym końcu następnego, przewidzianego oczka.
atłasek (ścieg płaski) – wykonuje się go bezpośrednio na tkaninie
od strony prawej ku lewej, przeciągając nitkę równomiernie i układając prosto lub skośnie. Ściegi kładzie się gęsto, tak by całkowicie
przysłoniły tło, po lewej stronie są one podobne do tych widocznych po prawej stronie tkaniny.
sznureczek (ścieg wodny zwany też żyłką) – haftuje się go prostopadle od haftującego. Igła jest wkłuwana w odległości pół ściegu nad
lub pod poprzednim, a wyjmuje się ją w miejscu gdzie kończy się
ścieg poprzedni. Na prawej stronie tkaniny mamy skręcony sznureczek, po lewej ścieg wyglądający jak stebnówka. Wygląd sznureczka zależy od długości ściegów,
skrętu nitki i kierunku jej ułożenia.
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