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ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОСТОГО ТРАФАРЕТУ. 

1. https://youtu.be/qwM6hecI0yU 

2. <iframe width="853" height="480" 

src="https://www.youtube.com/embed/NhcKYIfBeF0" frameborder="0" 

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; 

gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

 
Трафаретні зображення дозволяють оживити однотонні стіни і надати 

неповторність інтер’еру. Використання шаблону — це простий і швидкий 

спосіб, який дозволяє отримати чітку та яскраву графіку. Вся робота з 

оформлення стін займає від декількох хвилин до двох годин. 

Найоригинальніші зображення можна отримати, шляхом виготовлення 

шаблонів трафаретів для декору своїми руками. 

 

 

Види шаблонів 

Застосування трафаретів дозволяє без великих вкладень оновити оформлення 

кімнати, додати родзинку дизайну. З їх допомогою можна виконувати декор 

на стінах і стелі різних приміщень: на кухні, в кімнаті, коридорі і ванній. 

http://www.youtube.com/embed/NhcKYIfBeF0
http://www.youtube.com/embed/NhcKYIfBeF0


За способом застосування декоративні трафарети діляться на одноразові і 

багаторазові. Перші зазвичай роблять з щільного паперу, для других 

використовують такі матеріали: 

1. Картон. Він найбільш зручний для виготовлення шаблонів своїми руками. 

2. Вінілова плівка, прозора або кольорова. З неї зручно вирізати трафарети, 

але користуватися ними треба з обережністю, так як фарба легко розтікається 

по рівній поверхні. При відсутності досвіду можна змастити малюнок і 

забруднити стіну. Вінілові шаблони виготовляються в рулонах і листах. 

Якщо площа великого розміру покривається однаковим малюнком, то 

зручніше придбати або зробити самостійно відразу кілька трафаретів, які 

з'єднують разом і прикріплюють до стіни. Так фарбування піде швидше. 

3. Поліхлорвінілові листи товщиною до 4 мм. З них вирізують шаблони для 

об'ємних малюнків. Підготовлені отвори заповнюють штукатуркою або 

декоративною шпаклівкою і залишають до повного висихання. Після зняття 

трафарету на стіні залишається опукле зображення. 

Шаблони розрізняються не тільки за матеріалом виготовлення, але і по типу 

малюнка. 

 

 
Шаблони бувають наступними 

1. Одинарні. З їх допомогою наносять одноколірні картинки або градієнтні 

зображення. 

2. Комбіновані. Вони призначені для багатобарвних візерунків і являють 

собою цілу серію трафаретів, на кожен з яких наноситься фарба іншого 

кольору. Щоб деталі збігалися, на них роблять спеціальні мітки, які 



суміщають при виготовленні зображень. 

3. Антітрафарети. На цих шаблонах малюнки вирізують за зворотним 

принципом, тобто залишають те, що видаляють на звичайних шаблонах. 

Коли на поверхню наноситься фарба, виходить зображення основного 

кольору, оточене пофарбованим ореолом. 

Робота з трафаретами. 

 

 

Для самостійного виготовлення шаблону для трафарету знадобляться прості 

інструменти і матеріали: гострий ніж, копіювальний папір, картон або 

вінілова плівка. Підготовлену картинку потрібно збільшити до необхідних 

розмірів, роздрукувати і перевести на картон або вініл. Контури малюнка 

вирізують гострим ножем. Вирізання потрібно робити акуратно, щоб не було 

нерівностей і задирок 

 

 

Трафаретні малюнки наносять не тільки на пофарбовані поверхні, але і на 

пластик, скло, дерево, шпалери. Маленькі прикраси підійдуть для меблів, 

великі - для стін і стель. Головна умова нанесення красивого малюнка - це 

гладка основна поверхня. На рельєфну зображення нанести не вийде. 



Наклейка трафарету на поверхню проводиться за допомогою малярного 

скотча і спеціального клею. 

Для малювання зазвичай використовують акрилові фарби в банках і у вигляді 

аерозолів. Такі барвники добре лягають практично на будь-який матеріал, 

швидко сохнуть і не вицвітають. Для роботи з антітрафаретом 

використовують тільки балончик або краскопульт, на інші шаблони фарбу 

можна нанести валиком або пензлем. 

 

Підбір зображень 
 

 

Трафарети під фарбування підбирають в залежності від типу приміщення. 

Геометричні і рослинні орнаменти, зображення будинків і пейзажі підходять 

для кімнат, коридорів, кухонь. У спальнях роблять малюнки легких, 

спокійних тонів, для віталень і столових підбирають нейтральні зображення, 

які подобаються всім членам сім'ї. 

Домашнє завдання: Виконати самостійно трафарет (за 

матеріалами уроку та відео майстер-класів). 


