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ТЕМА : ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ШАБЛОНІВ  ТРАФАРЕТІВ 

 

Ручний спосіб виготовлення трафаретів  

Малюнок переносять на лист паперу (целулоїду, метала) через 

копіювальний папір з подальшим уточненням контурів креслярськими 

інструментами. Кількість листів залежить від складності малюнка і прийнятих 

колірних відтінків. Щоб запобігти деформації шаблонів, кожний лист уважно 

переглядають і намічують між окремими деталями перемички.  

Папір із закінченим малюнком покривають лаком або оліфою, вмісною 

невелику кількість фарби, що оберігає трафарет від псування під час роботи 

водними фарбами. Коли просохне оліфа або лак, поверхню паперу протирають 

тальком, щоб трафарети не прилипали один до іншого при зберіганні.  

Малюнок на трафареті вирізають невеликим ножем або списоподібною 

пір'їнкою для стирання креслень. Лезо пір'їнки або ножа потрібно час від часу 

підточувати на бруску. Круглі отвори зручніше вирізати пробійниками.  

Виготовлені трафарети нумерують, парні або потрійні нумерують одним 

номером з додатковими буквеними позначеннями. Зберігають готові трафарети 

в сухому приміщенні в спеціальних затисках-держателях  

Виготовлення трафаретів за допомогою лазера  

Виготовлення трафаретів за допомогою лазерів дає рівний і гладкий  

розріз, його не треба додатково обробляти, щоб отримувати потім за 

допомогою цих трафаретів якісні відбитки з чіткими межами.  

Макет для трафарету підготовлюється на комп'ютері, і відразу з нього 

передається на обладнання для лазерного різання - виготовлення трафаретів по 

такій технології забезпечує високу точність - про помилки і погрішності, 

виникаючі в процесі виведення можна забути.  

Крім цього, якщо потрібно високоточне виготовлення трафаретів, метод 

лазерного різання має і інші переваги перед методом хімічного труєння, що 

традиційно використовується раніше для виготовлення таких трафаретів. 



Якість підготовки поверхні не впливає сильного чином на якість трафарету, що 

отримується, немає необхідності ретельно наносити на фольгу фоторезист.  

У порівнянні з трафаретами, виготовленими за допомогою хімічного 

труєння, трафарети з отворами, зробленими лазером більш зручні у 

використанні, дозволяють отримати більшу кількість відбитків без зниження 

якості. Мінімальний розмір отвору в такому трафареті може досягати 0,05 мм.  

Як матеріал для трафаретів може бути використаний метал, пластик, 

оргскло.  

Види трафаретів  

В малярських роботах використовуються різні види однокрасочних і 

багатобарвних трафаретів.  

Прості прямі трафарети служать для набивання малюнка бордюру і  

фризов в одну фарбу. До цього ж вигляду відносяться трафарети для 

набивання филенок.  

Зворотні трафарети також застосовуються для набивання малюнків 

бордюрів і фризов в одну фарбу. Зворотні трафарети відрізняються від прямих 

тим, що при їх застосуванні узор забарвлений в колір основного фону, по 

трафарету ж наноситься фарба для фону, навколишнього малюнок.  

Багатобарвні трафарети використовують для набивання малюнка в 

декілька фарб. Для кожного кольору виготовляють окремий трафарет. При 

роботі з багатобарвними трафаретами треба дотримуватися певного порядку їх 

накладення, щоб забезпечити точність малюнка. Тому трафарети розмічають 

буквами або цифрами в порядку послідовності їх використання. Крім того, всі 

трафарети мають відмітки у вигляді трикутників, які забезпечують точність 

поєднання малюнка.  

Суцільні трафарети служать для обробки окремих дзеркал при 

суцільному заповненні їх малюнком.  

Трафарети для припороха застосовуються при декоративному розписі 

поверхні стін стель. При цьому за допомогою шаблона на поверхню переводять 

тільки контури малюнків, узор же виконують кистю в два або більше за колір.  



Для виконання припороха по контуру малюнка на шаблоні роблять 

проколи великою голкою. При перенесенні малюнка шаблон встановлюють на 

поверхню, що обробляється і по отворах припорашивают тампоном, в якому 

знаходиться порошок вугілля або пігменту.  

Але так само існую основні види трафаретів, що використовуються не 

тільки в обробки різних повішень.  

Прості трафарети.  

Такі трафарети надто зручні для самостійного виготовлення. Для них 

використовуються листи картону або паперу, частіше за все заздалегідь 

заламинированние або профарбовувати для міцності.  

Виготовлення трафарету займає зовсім мало часу, воно просто і доступно. 

Серед мінусів варто виділити не дуже високу точність малюнка, не дуже високу 

довговічність трафарету. Але це можна виправити, використайте щільну 

пластикову плівку або листи лінолеуму.  

 

Рис. 1. Повторення рисунка в стрічковому орнаменті 

 

Жорсткі трафарети.  

До них відносяться трафарети, зроблені із заліза, дерева, оргстекла. Надто 

висока міцність, надійність і точність роблять цей трафарет відмінним вибором, 

коли необхідно робити малюнки багато разів протягом довгого часу. 

Поширенню жорстких трафаретів заважає їх відносна недоступність у 

виготовленні - в домашніх умовах створення такого трафарету неможливе, 

необхідна наявність спеціального обладнання і не у всіх воно є.  

Залежно від способу зображення рисунка виділяють прямі і зворотні 

трафарети.  



Прямим називають такий трафарет, за допомогою якого рисунок 

виконують кольором, що відрізняється від кольору поверхні (рис. 2). При 

виготовленні прямого трафарету вирізують контур самого рисунка.  

Зворотним називають такий трафарет, за допомогою якого рисунок 

утворюється за рахунок фону пофарбованої поверхні (рис. 3). При виготовленні 

такого трафарету вирізують не контур рисунка, а фон навколо нього. За 

зворотними трафаретами виконують в основному одноколірні рисунки.  

 

Рис. 2. Прямий трафарет: а —трафарет, б — отриманий рисунок  

 

Рис. 3. Зворотний трафарет а — трафарет, б — отриманий рисунок  

 

Усі трафарети поділяють на одноколірні і багатоколірні. Багатоколірні 

трафарети дають змогу виконувати рисунок кількома кольорами (тонами). 

Кожний новий колір рисунка накладають по окремому трафарету.  

Трафарети виготовляють з цупкого паперу, картону, фанери, жерсті, 

целулоїду та інших листових матеріалів. Матеріал для трафарету не повинен 

розмокати, бруднити поверхню або руйнуватись під впливом малярної суміші. 

Щоб з трафарету, виготовленого з жерсті, не стікала фарбувальна суміш, з його 

зовнішнього боку приклеюють шар повсті. Для зручності роботи з трафаретом 

із жерсті до нього іноді прикріплюють ручку.  

Трафарети з картону або фанери повинні бути прооліфлені або 

пофарбовані олійною фарбою.  

 


