
УРОК 24 

ТЕМА: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЯМОГО ТРАФАРЕТУ 

Підготовчий етап 

Насамперед необхідно вибрати або придумати ескіз. Його можна 

розробити самостійно або роздрукувати готовий шаблон з інтернету. Ескіз 

великого розміру роблять на принтері по частинах, які потім склеюють 

скотчем. 

 
Другий важливий крок у підготовці до роботи полягає в підборі матеріалу 

для вирізання зразка. Однотонний шаблон раціонально зробити з паперу або 

картону. Багаторазовий практичніше змайструвати з пластика. 

 
Для того, щоб зробити свої трафарети, треба приготувати: 

 ескіз малюнка (з чітко промальовані елементами), 

 матеріал для вирізання елементів малюнка (папір, плівку, картон, 

пластик), 

 м’який олівець і тонкий маркер, 

 ножиці, 

 гострий ніж, 

 рулон скотча, 

 скріпки, 

 підкладку з гладкого матеріалу (щоб не зіпсувати стільницю). 



 
виготовлення трафарету 

Зазвичай в домашніх умовах виготовляють одношарові трафарети для 

оформлення рівних поверхонь. За допомогою цієї нескладної техніки можна 

освіжити інтер’єр кімнати, кухні або ванній. Орнаментом можна прикрасити не 

тільки стіни, але і підлогу або стелю. 

 
Технологію роботи можна освоїти на прикладі того, як зробити трафарет 

для стін. 

 
 



Посібник з виготовлення одношарового паперового трафарету. 

 

1. В першу чергу необхідно чітко позначити лінії малюнка на ескізі. 

Важливо, щоб проміжки між майбутніми прорізами на шаблоні (містки) були 

досить широкими. Інакше фарба зможе просочитися і зіпсувати візерунок. 

2. Зображення необхідно акуратно перенести на основу для шаблону. 

Використовувати зручно копіювальний папір або кальку. Щоб не вийшло 

зміщення листів при копіюванні малюнка, деталі треба зафіксувати скріпками 

або скотчем. 

3. Перенесений малюнок треба уважно оглянути, щоб всі лінії добре 

було видно на основі. При необхідності виділити яскравішою елементи 

малюнка для полегшення подальшої роботи. 

4. Ретельно вирізати трафарет. Прибрати всі погрішності і задирки, 

акуратно вирізати всі гострі кути, інакше вони негативно вплинуть на кінцевий 

результат. 

5. Найпростіше зробити трафарет для стін з паперу або картону. Для 

міцності його рекомендується обклеїти харчовою плівкою або скотчем. Тоді 

фарба не вбереться в папір, а містки (перемички) ні деформуватися при роботі.  

 
Використовуючи цей алгоритм дій, можна зробити шаблони для декору 

приміщення, нанесення малюнка на текстильні речі і різні предмети. 

 



Плануючи багаторазове використання шаблону, його краще виконати з 

міцного картону (обклеївши скотчем) або пластика. 

 
Виготовлення трафарету з пластика своїми руками 

Як матеріал можна вибрати ацетатний пластик або "Mylar". Обидва види 

продаються листами або в рулонах. Іноді вони мають клейку основу. Перевагу 

краще віддати матеріалу з матовою поверхнею, на ній зручніше малювати. 

Можна взяти і старі рентгенівські знімки.  

 
1. Для нанесення малюнка на пластикову основу найкраще підходить 

маркер. Лінії повинні бути чіткими і досить тонкими, щоб не спотворився 

малюнок під час вирізання шаблону. 

2. Успіх у виготовленні трафарету забезпечить рівна поверхня і 

зручний гострий ніж. Роботу виконують акуратно, краю пластика зручніше 

прикріпити скотчем (або клеєм) до основи для вирізання. Це полегшить роботу 

з пластиком. 

3. Дрібні елементи малюнка з гострими кутами після вирізання 

зручніше видаляти за допомогою пінцета. 

4. Краї всіх прорізів треба трохи обробити дрібним наждачним 

папером. Вони повинні бути гладкими, в іншому випадку нанесений малюнок 

буде виглядати розмитим. 



5. Після шліфування пластиковий шаблон треба очистити від пилу і 

слідів клею. 

6. Трафарет із пластику допускається використовувати багато разів, 

він міцніше картонного і легко очищається від налиплого фарби. 

Багатошаровий трафарет виготовляють точно таким же способом, але по 

одному для кожного кольору. 

 

 

 
 


