
 

Урок 54 ТРР  

ТЕМА: СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ МАЛЮНКУ НА ДЗЕРКАЛА ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАФАРЕТІВ. 

 

 

При нанесенні орнаментального малюнка на скло через трафарет олійними фарбами 

або кольоровими лаками (рис. 1) використовують матування за допомогою жорсткої 

кисті або тампона. 

 

Рис. 1 

Олійну фарбу, розведену натуральної оліфою до в'язкості 50 ... 60 з по віскозиметрі 

ВЗ-4, або кольоровий лак наносять на відрізок скла, службовець палітрою, і 

розподіляють по її поверхні тонким шаром. Потім, б'ючи тампоном або кистю по 

шару фарби, пробують на іншому відрізку скла ступінь заповнення барвистим 

складом поверхні. При наявності розпливаючись і затекло зменшують насичення 

тампона або кисті фарбою, знову перевіряють якість фарбування поверхні на 

відрізку скла, після чого приступають до нанесення малюнка на скло через 

трафарет. 

Заповнивши малюнок одним кольором, трафарет знімають і нанесений малюнок по 

контурам при необхідності вирівнюють загостреною паличкою, усуваючи рвані краї 

і затекло. Підсушивши барвистий шар, накладають трафарет для нанесення малюнка 

іншим кольором і продовжують цю роботу описаним прийомом. 



 

 

Рис. 2 

Наносить малюнки і написи на скляних полотнах дверних прорізів культурно-

побутових, торгових та інших будівель виконують описаним вище способом 

торцювання скляної поверхні через трафарет жорстким пензлем або тампоном. 

Виписування малюнка і написів пензлем по трафарету не рекомендується, так як дає 

на просвіт некрасиву кольорову смугасту плівку з різним насиченням барвистим 

складом. Такий напис сприймається як недбало виконана робота. 

Розпис по склу можна виконувати прозорими кольоровими лаками через трафарет із 

застосуванням аерографічного ручного фарборозпилювача СО-6А. Для виконання 

багатоколірного малюнка застосовують кілька трафаретів. Приклади аерографічного 

розпису наведені на Рис. 3 



 

 

Рис.3  

Малюнок на склі виконують піскоструминним апаратом, використовуючи прямі і 

зворотні трафарети, вирізані з тонкого листового металу або гуми. При разовому 

використанні придатні трафарети з картону. Міцність малюнка визначається 

довговічністю скла. Розпис використовують при оформленні кафе, магазинів і інших 

приміщень. 

Піскоструминна обробка скла проводиться тільки в майстернях, обладнаних 

камерами з хорошою вентиляцією. Зразок малюнка, виконаного піскоструминним 

апаратом, наведено на рис. 4. 

  

Рис. 4 



 

Виготовлення вітражу на листовому склі з імітацією свинцевих жилок найбільш 

складно і полягає в наступному 

• готують ескіз вітража в зменшеному масштабі; 

• за ескізом на щільному папері готують в натуральну величину картон, 

прорисовуючи всі деталі малюнка, в тому числі жилки, відповідними кольоровими 

фарбами; іноді при симетричному орнаментальному малюнку вітража пишуть 

половину картону, розчленовуючи вітраж по осі симетрії (рис. 4); 

• при розпису по трафарету картон розчленовують по лінії жилок на окремі 

ділянки, зручні для виконання робіт; жилки на трафаретах служать перемичками; 

• при розпису без трафарету картон готують на весь вітраж (без членування по осі 

симетрії) і після висушування підкладають під скло для розпису. 

Для імітації вітражів застосовують лесировочні олійні фарби в тюбиках або 

прозорі кольорові лаки. Їх наносять тампоном або жорсткої пензлем (див. 1-й спосіб 

розпису по склу).  

Малюнок по трафарету наносять в такій послідовності: закінчивши розпис 

вітража на одній з ділянок, знімають трафарет і зачищають затекло фарби дерев'яної 

загостреною спицею, підрівнюючи краю. Щоб знизити кількість затекло, фарбу 

накладають тонким шаром. Коли фарба висохне, розписують наступну ділянку. 

При розпису вітражів без трафаретів надходять так: картон вітража, виконаний в 

кольорі в натуральну величину, підкладають під скло і прописують пензлем сірої 

олійною фарбою вузькі смужки - свинцеві жилки. Коли вони висохнуть, фарбують 

окремі ділянки скла між жилками тампоном з тонкої бязі або батисту з ватою. 

Спочатку ділянку скла протирають тампоном з фарбою, яким потім торцюють 

поверхню. При фарбуванні скло встановлюють у джерела світла так, щоб можна 

було «на просвіт» перевіряти рівномірність барвистого шару. Свинцеві жилки 

фарбують сірою фарбою двічі. 

НАПИСАННЯ ШРИФТІВ 

Написи на склі роблять різними способами. 

Написання літер по шаблону. 

На кальці або прооліфленому папері дуже точно викреслюють всі букви і цифри 

написи і вирізають їх, отримуючи шаблони букв в натуральну величину. Скло 



 

промивають водою з милом або содою, висушують і укладають горизонтально на 

аркуш білого паперу. На скло наклеюють на тваринному або рослинному клеї напис 

з паперових шаблонів. 

Перевернувши скло шаблонами вниз, отримують зворотне зображення написи, 

яку і прописують колонковими дрібними китицями-Шліпер. Товщина кисті повинна 

дозволяти прописувати горизонтальні лінії букв. Закінчивши прописування букв, їх 

перевіряють «на просвіт», виявлені пропуски прописують додатково. Після 

затвердіння барвистого складу (через 1 ... 2 днІ) шаблони знімають, скло знову 

кладуть на білий папір написом вгору і гострим ножем або лезом безпечної бритви в 

колодці по металевій лінійці прорізають кордону букв, зчищаючи надлишки фарби і 

підрівнюючи краЇ. Після цього барвистим складом для фону забарвлюють всю 

площу скла, включаючи і букви, застосовуючи ватний тампон, обгорнутий марлею. 

Забарвлення повторюють після затвердіння першого шару. Написи і забарвлення 

фону виконують олійними і емалевими барвистими складами. 

Для написів на склі в одно-два слова шаблони роблять на весь напис (рис.5). Їх 

накладають на лицьову сторону скла, приклеюючи по кутах тваринам або 

рослинним клеєм. Прописування букв, зняття надлишків фарби, а при необхідності і 

нанесення барвистого шару фону роблять так само, як і при надпі¬сях з шаблонами 

на кожну букву. 

Написання прозорих літер «на просвіт». 

Заготовлені паперові шаблони наклеюють розчином тваринного або рослинного 

клею на лицьову сторону скла і укладають його на білий папір буквами вниз. Після 

цього тонким пензлем-Шліпер прописують просвіти між буквами, порожнечі 

всередині букв і кромки рядків, а потім фарбують фон, застосовуючи при цьому 

фарбу. 

Після затвердіння барвистого шару шаблони знімають, малюнок букв 

підправляють бритвою, підрізаючи і зчищаючи зафарбовування. В результаті 

отримують на щільному барвистому тлі прозорі букви, які покривають тонким 

шаром лесировочного барвистого складу (кармін, краплак). При фарбуванні 

користуються ватним тампоном, загорнутим марлею, фарбу тампоном беруть з 

палітри (зазвичай шматок скла) і переносять на напис. 



 

Написання непрозорих літер «на просвіт». 

При виконанні написів непрозорими металевими порошками (бронзовими і 

алюмінієвими) спочатку роблять прозорий напис по фону так само, як і в 

попередньому випадку. 

Для фону застосовують фарбу. Після затвердіння барвистого шару прозору напис 

покривають сумішшю світлого лаку (№ 4, 5, 6 або 8) з оліфою в співвідношенні 1: 1 

і дають плівці підсохнути до отлипа. На плівку наносять металевий порошок 

тампоном або м'якою щіткою-флейцем. Шар металевого порошку зараз же після 

нанесення ущільнюють згладжуванням через папір. 

Напис набуває яскравий блискучий колір, якщо після затвердіння лакового шару 

забарвити її золотавою охрою або жовтим кроном по бронзі і цинковими білилами 

по алюмінію. 

Виконання невеликих написів на склі: 

       

Рис. 5  

а - виготовлення шаблону, б - накладення скла і прописування букв за шаблоном, в - зняття 

надлишку фарби, г - нанесення фону 

 

Виконання прозорих і непрозорих написів «на просвіт» способом 

процарапуванії фону. 

Підготовлене для напису скло фарбують двома шарами в колір фону, завдаючи 

барвистий склад тампоном. Отверділий фон забарвлюють кистю цинковими 



 

білилами. Шаблон, заготовлений на всю напис в дзеркальному зображенні, 

накладають на білий барвистий шар і переводять на нього напис. Малюнок написи 

прорізають ножем або лезом бритви за допомогою металевої лінійки, а потім 

процарапивают окремі літери, повністю знімаючи барвистий шар. Полуценную 

прозору напис фарбують лесировочними складами або металевими порошками на 

отлип. Іноді прозорі букви покривають кольоровим спиртовим лаком (шеллачной), 

використовуючи напис з підсвіткою з тильного боку. 

 

 

 

Питання для самоперевірки : 

1. До якої в'язкості  розводять олійну фарбу при нанесенні орнаментального 

малюнка на скло через трафарет ? 

2. Скільки трафаретів застосовують для виконання багатоколірного малюнка 

? 

3. Які трафарети  використовують при виконанні малюнків на склі  

піскоструминним апаратом? 

4. Чим наклеюють заготовлені паперові шаблони при написанні прозорих 

літер «на просвіт». 

 

Відповіді надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 


