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ТЕМА : ВИГОТОВЛЕННЯ ЕСКІЗУ 

 

Ескіз під майбутню ліпнину виготовляється в точному розмірі, а для 

зручності роботи попередньо можна зробити малюнок, на якому добре видно 

пропорції майбутньої конструкції. 

Створювати ескіз можна як за власними малюнками, так і за моделями 

зі спеціалізованої літератури або мережі інтернет. 

Обов'язково необхідно спочатку зробити і «прив'язку до території», 

тобто попередньо «розмістивши» майбутні елементи на стінах або стелі. Для 

цього буде потрібно рулетка, а також інформація про прокладені комунікації. 

Якщо не брати до уваги цей критерій, згодом можна зіткнутися з 

серйозними проблемами. Наприклад, деталь може виявитися 

непропорційною або з'явиться необхідність доступу до проводки і т. Д. 

Обов'язково треба враховувати, що форма і дизайн повинні гармонійно 

вписуватися в загальний стиль приміщення. 

Готовий ескіз в результаті може бути намальованим в натуральну 

величину на аркуші паперу відповідного розміру, але можна 

використовувати і сучасні технології - спеціальні графічні програми. 

Роздрукувати ескіз легко на кількох аркушах на звичайному принтері, а 

потім їх склеїти, або звернутися в спеціалізовані фірми, формат друку яких 

дозволяє отримати макет на аркушах А1 або навіть А0. 

Після цього виготовляється форма майбутнього виробу з пластиліну 

або глини у натуральну величину. За нею в подальшому виконується форма, 

в якій ліпнина з гіпсу буде відливатися. 

 
Ескіз ліпнини 

 

Ескізи і малюнки, призначені для виробництва оздоблювальних і 

декоративних робіт, забезпечуються накладеними перетинами і 

проставлянням розмірів, необхідних для виготовлення по ним шаблонів 

штукатурної тяги в натуральну величину. 

На малюнку нижче наведені ескізи профілів зовнішнього карниза 

будівлі (винос 317 мм) і карниза внутрішнього приміщення, який служить 



декоративним оздобленням площин стін і стелі. У складі профілів - нескладні 

обломи: полички, полки з окружкою, прямі гусьок і каблучок. 

Ескізи і креслення архітектурних деталей і профілів 

Креслення ліпних профілів зовнішнього карниза будівлі (а) з шаблоном 

(б) і карниза інтер'єру (в) 

Тут же малюнку потовщеною лінією показаний профіль карниза, який 

зображений в натуральну величину, для виконання по ньому шаблону 

штукатурної тяги. У тих випадках, коли профіль має декоративну порізку або 

орнаментальне прикраса, на другий суміщеної його проекції зображують 

малюнок цієї прикраси. 

Ескізи і креслення архітектурних деталей і профілів 

Обмірне креслення капітелі для виготовлення моделі і ліпних форм  

Малюнок капітелі, виконаний за обмірами в натурі, - основа для 

виготовлення моделей і ліпних форм при відновлювальних і реставраційних 

роботах. Подібний ескіз роблять, як правило, в двох-трьох проекціях, з 

накладеним профілем і основними розмірами, необхідними при виконанні 

шаблонів. Ескізи і малюнки, призначені для виробництва оздоблювальних і 

декоративних робіт, забезпечуються накладеними перетинами і 

проставлянням розмірів, необхідних для виготовлення по ним шаблонів 

штукатурної тяги в натуральну величину. 

На малюнку нижче наведені ескізи профілів зовнішнього карниза будівлі 

(винос 317 мм) і карниза внутрішнього приміщення, який служить 

декоративним оздобленням площин стін і стелі. У складі профілів - нескладні 

обломи: полички, полку з окружкою, прямі гусек і каблучок. 

  
Рис.1 Креслення ліпних профілів зовнішнього карниза будівлі (а) з шаблоном 

(б) і карниза інтер'єру (в) 

 

Тут же на малюнку потовщеною лінією показаний профіль карниза, 

який зображений в натуральну величину, для виконання по ньому шаблону 



штукатурної тяги. У тих випадках, коли профіль має декоративну порізку або 

орнаментальне прикраса, на другий суміщеної його проекції зображують 

малюнок цієї прикраси. Обмірне креслення капітелі для виготовлення моделі 

і ліпних форм 

Малюнок капітелі, виконаний за обмірами в натурі, - основа для 

виготовлення моделей і ліпних форм при відновлювальних і реставраційних 

роботах. Подібний ескіз роблять, як правило, в двох-трьох проекціях, з 

накладеним профілем і основними розмірами, необхідними при виконанні 

шаблонів 

 

.  

 
Рис.2 Виконання ескізу ліпний обробки арочного отвору 

 

На малюнку зображений ескіз архітектурної обробки фрагмента будівлі 

- арочного отвору. Декоративна обробка отвору виявляє клінчату структуру 

арки з розшивкою швів і замковим каменем. Рельєфна поверхня стіни 

оброблена рустом зі швами трикутного профілю, що імітують кам'яну 

кладку. Шви арки пов'язані зі швами стіни. Лінія переходу клинчастого русту 

в горизонтальний - стрілчастої форми. П'яти арки спираються на імпост - 

горизонтальну смугу, що вінчає стіну біля основи напівциркулярної частини 

отвору. По полю імпоста прокладений рельєфний орнамент «бігуча хвиля». 

Виконання ескізу починають з нанесення лінійного контуру арочного 

отвору. Потім розмічають клини арки і горизонтальні шви декоративної 

обробки, враховуючи при цьому товщину штукатурного шару. 

Прокреслюють всі профілі і наносять орнаментальну смугу. Весь ескіз і його 



повторюваною частина, наприклад праву, опрацьовують тоном - відмивають 

тушшю або фарбують акварельною фарбою. Наносять світлотінь, яка виявляє 

рельєфність декоративної обробки. Найсвітлішими ділянками будуть ліві і 

верхні межі шва, а самими темними - протилежні грані швів і падаючі тіні 

замкового каменю. На закінчення уточнюють контури тіней на лицьових 

гранях руста і на замковому камені, наносять дрібними штрихами шорстку 

фактуру поверхні, згущаючи штрихування на кордоні з найбільш світлими 

гранями руста 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА побудова доричного ордеру. Зробити 

креслення. Фотографію надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 

 
Рис.1 Доричний ордер. Капітель 



 
Рис. 2 Доричний ордер. База колони.П’єдестал 

 
 Рис.3 Доричний ордер. Побудова тригліфа 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. В яких розмірах виготовляється ескіз під ліпнину 
2. Який рисунок є основою для виготовлення моделей і ліпних форм 

при відновлювальних і реставраційних роботах 
3. В скількох проекціях виконують зазвичай ескізи 
4. З чого починають виконання ескізів арочного отвору 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net, або вайбер 063-
120-31-20 
 


