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ТЕМА :  ТЕХНОЛОГІЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ГІПСОВИХ РОЗЕТОК 

Розетки з гіпсу як елементи декору стельового отвору в місці підвісу 

центральної люстри гармонійно виглядають в різних стилях і можуть бути 

застосовані для оформлення бокового освітлення. У цьому випадку 

використовується метод лиття в форму. Технологія виготовлення складається 

з декількох етапів. 

 
Найчастіше гіпсові розетки використовують в декорі отворів для 

розміщення люстри. 

Насамперед виконується модель з доступного матеріалу: цементного 

розчину, глини, дерева, пластиліну, каменю і т. п. В якості моделі може 

служити і готовий заводський виріб. Потім з нього знімається зліпок (форма) 

- свого роду «негатив» майбутнього виробу. За допомогою цієї форми 

виконується необхідна кількість виливків з гіпсу. 

Загальною основою для виготовлення всіх типів виробів служить 

високоміцний гіпс дрібного помелу, наприклад, ГВВС-16. Як і будь-який 

інший матеріал, гіпс має свої особливості - швидке схоплювання з незначним 

нагріванням і збільшенням в обсязі. Для посилення міцності виливків в 

гіпсове «тісто» можна вносити водні емульсії синтетичних смол і інші 

матеріали. 

Гіпсовий розчин необхідно застосовувати відразу після приготування, 

оскільки він зберігає плинність тільки 2-3 хвилини, а пластичність - 6-8 

хвилин. Для уповільнення зчеплення в якості добавки можна 

використовувати мездровий клей або оцет. В'язкі властивості  гіпсового 

розчину ,що схопився, можна відновити водою. 

Розетка складається з двох частин - основи і декоративних елементів на 

її поверхні. Тому можливо застосовувати як метод лиття в чистому вигляді, 

так і комбінацію лиття і протягання. Також можна скористатися протяжкою 

для створення лише основи для моделі майбутнього виробу, а вже вся 

розетка при бажанні відливається в форму з гіпсу. 



 
Щоб зробити стельову розетку застосовують метод лиття та протягання 

Перш за все, для створення основи робоча поверхня, як і в разі лиття з 

протяжкою, покривається мастильним складом. Потім в центрі на осі 

кріпиться радіусна лінійка з вбитим цвяхом, за допомогою якої наноситься 

контур майбутнього виробу. Після цього робоча поверхня покривається 

гіпсовим розчином і на центральну вісь надягається шаблон з профілем 

основи для розетки. Технологія подібна до попередньої, однак профіль 

переміщається не поздовжньо, а по колу. Методика ж повністю 

повторюється. 

Після виготовлення основи розетки необхідно зробити і закріпити на 

ній декоративні елементи. Їх різноманітність може обмежуватися лише 

фантазією і почуттям міри. Для них застосовується метод лиття в форму для 

ліпнини. Для виготовлення шаблону не буде потрібно високопрофесійне 

обладнання - цілком достатньо аматорської домашньої майстерні.  

З чого і як зробити гіпсову форму для відливання  

Для створення форми необхідний шаблон або ж оригінальний виріб. 

Що примітно, всі технології роботи з гіпсом можуть бути пов'язані між 

собою для створення будь-якого з елементів декору. Наприклад, моделі 

декоративних елементів розетки та інших видів ліпнини можуть бути 

виготовлені методом ліплення. 

 

Щоб створити гіпсову форму знадобиться шаблон або оригінальний 

виріб  

При створенні форми для 

ліпнини з гіпсу, застосовуваної для 

декоративних елементів, які потім 

будуть кріпитися на основу, в якості 

опоки цілком достатньо використання 

жорсткого картону. Для виливки же 

всієї розетки цілком краще 

скористатися багатошаровою фанерою, 

якій не зашкодить велика маса гіпсу. 

Для скріплення стінок при роботі з 



картоном зручно застосовувати скотч, а для 

фанери будуть потрібні цвяхи і саморізи. 

Щілини між стінками промащують 

пластиліном. Опока може складатися як з 

однієї частини, так і з двох половин в 

залежності від об'ємності необхідного вироби.  

Модель покривається мастильним 

складом і розміщується в центрі опоки на 

тонких підпорах із пластику або розтяжках з 

ниток. Гіпсовий розчин наноситься пензликом 

на складні місця (лінії і западини) і заливається 

до рівня передбачуваного стику половинок опоки.  

Після загустіння потрібно перевірити, наскільки добре модель 

відділяється від нижньої половини. Потім її поверхню і верхня частина 

покриваються мастильним складом, заливається верхня половина форми.  

Оскільки виготовлення моделі, підготовка форми, процес лиття та 

операції з обробки фігур з гіпсу своїми руками пов'язані з появою великої 

кількості пилу, повинна бути забезпечена вентиляція, а також необхідне 

якісне прибирання кімнати. Не варто займатися цим в житлових 

приміщеннях. Також слід уникати використання відкритого вогню через 

вибухонебезпечності суміші повітря і пилу в певній концентрації. 

Для того, щоб ліпнина вийшла акуратною необхідно форму перед 

заливкою кожен раз очищати  

Після повного висихання можна зняти верхню половину опоки і 

видалити шаблон. Незайвим буде уважно все оглянути і ліквідувати 

недоліки. Тепер готова форма для гіпсу своїми руками. Перед заливанням 

робочої суміші її кожен раз необхідно покривати всередині мастильним 

матеріалом, а після заливки очищати від сміття. З першого разу може не 

вийти. Як і будь-яке інше ремесло, виготовлення виробів з гіпсу своїми 

руками вимагає навичок і досвіду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

 

Малювання гіпсової розетки 

Як намалювати олівцем гіпсову розетку 

11Натурная постановка: Гіпсова розетка. 

Освітлення верхнє бічне. 

Мета: оволодіння навичками побудови і 

передачі світлотінню форми гіпсової розетки  

Методичні рекомендації до виконання 

роботи:  

Це тривалий малюнок, який виконується 

з дотриманням етапів тривалого малюнка і з 

використанням відповідних інструментів і 

матеріалів.  

Як намалювати олівцем гіпсову розетку? Зображення орнаменту 

гіпсової розетки слід починати з розміщення її 

на аркуші паперу. При цьому зображення 

розетки необхідно починати з зображення 

прямокутної плити, а не самого орнаменту. 

Для цього планують видиму з даної точки зору 

загальну форму, верхні, нижні і бічні кордону. 

 

Тут необхідно зазначити, що на 

початковій стадії побудови важливо 

правильно визначити основні габаритні 

розміри з урахуванням перспективного 

скорочення. Від того, наскільки чітко 

визначено розміри плити, багато в чому 

залежать основні пропорції орнаменту і його 

складових елементів. Визначивши основні 

розміри плити і її положення в просторі (похиле, вертикальне), намічають 

вісь симетрії, що є базовою основою малюнка 

. 

Після чого, орієнтуючись на характерні точки побудови, будують лінії, що 

визначають масу орнаменту, і допоміжними лініями намічають вузлові 

пункти пелюсток і окремих форм як у підстави плити, так і на виступаючої 

поверхні, позначаючи характерними точками основні вузли ближніх 

елементів і перспективну віддаленість елементів, парних до них. Це 

відноситься до малювання моделі з тричетвертними положення.Для ясності 

побудови конструкції зображення рельєфу орнаменту потрібно 

промальовувати легкими лініями, як би прозоро, наскрізь, всі видимі і 

невидимі форми елементів. Це допоможе простежити за ходом побудови 

висоти рельєфу орнаменту, особливо на дальній, прихованої від очей стороні 

висоти рельєфу.  



 

Наметове основну виступаючу масу орнаменту, слід перейти до визначення 

його великих елементів. Перевіривши їх, можна буде приступити до 

побудови більш дрібних деталей. Працюючи над деталями, не слід втрачати з 

поля зору вже намічену велику форму. 

 
 

При побудові зображення гіпсових розеток з симетричним розташуванням 

орнаменту необхідно послідовно намічати симетричні деталі як справа, так і 

зліва або, намічаючи ближню, слід намічати і далеку з однаковим ступенем 

промальовування, але з урахуванням віддаленості. 

 
Несиметричні орнаменти є більш складну форму для малювання з натури. 

Тут, перш за все, необхідно 

ґрунтуватися на характері форми 

вигину і завитка, правильно 

співвідносити їх пропорційні частини 

між собою і з цілим. 



 
 

Окреслюючи допоміжними лініями основні розміри орнаменту, слід 

встановити взаємозв'язок окремих частин між собою. Встановивши основні 

пропорційні відносини, переходять до зображення вигинів пелюсток, квітів, 

гілок, а також спіральних кривих завитків, зіставляючи їх з іншими, раніше 

уточненими деталями. 

 
Приступаючи до виявлення об'ємної форми світлотінню, необхідно 

підкреслити характер вигину форм, плавність переходів ліній, і головне, 

правильно зіставити силу як в тіні, так і на світлі, наближаючи рисунок до 

певної міри завершеності. 

 
Найбільш складним об'єктом для малювання в архітектурній орнаментуванні 

є лист аканта, застосовуваний в основному в якості декоративного елемента в 

композиції складних за формою коринфских капітелей. На малюнках цієї 

капітелі можна побачити, як  певному порядку розташовані пелюстки листя 

аканта, волюти, різні завитки. 



 

 
 

При зображенні подібних складних капітелей вам перш за все слід 

постаратися зрозуміти їх конструктивну сутність, основу, складову загальну 

форму. Її, як правило, становить або усічений конус, або усічена 

чотиригранна піраміда, спрямована широкою основою 

вгору.  

 

Її верхній елемент - абака, являє плиту складної конфігурації, в основі якої 

лежить квадрат. Це добре простежується при розгляді плити в плані (зверху), 

коли всі гострі кути однаково віддалені від центру. Для побудови таких 

капітелей необхідно зрозуміти, що вони, як і інші, відносяться до тіл 

обертання. Тому побудову слід починати з середньої лінії - осі симетрії.  

 

ЗАВДАННЯ :Розробити ескіз круглої розетки. 

 

Надіслати фотографію  розробленого ескіза на пошту 

ashmarina@ukr.net 


