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Тема № 1 Нетрадиційні техніки для створення необхідних ефектів 

оформлення вітрин, приміщень та будівель 

УРОК: 1-2 

Тема: Основні різновиди нетрадиційних технік у декоруванні вітрин, приміщень 

Мета: 

 Ознайомитись з нетрадиційними техніками для створення необхідних 

ефектів оформлення вітрин, приміщень та будівель.. 

Вивчити основні різновиди нетрадиційних технік у декоруванні вітрин, 

приміщень, визначити послідовність виконання підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

До нетрадиційних технік декорування належать різні техніки малювання 

Петриківський розпис. Косівський розпис. Яворівський розпис. Декоративний розпис 

каменців, дерев'яних і глиняних іграшок, малюнки на склі. Малюнки на наждачному 

папері.Пастель. Малювання набризком. Крапкування. Малювання відбитками. 

Малюнок та силуетна аплікація. Відбиток певного предмету. Малювання на тканині. 

Батик Мехенді. Друкування губкою Малювання на мокрому папері «Сліпе 

малювання» (малювання свічкою) Чорно-біла графіка та витинанка. Монотипія 

Кляксографія. Малювання ниткою (ниткографія). Енкаустика. Малюнок жатим 

папером. Робота з манною крупою. Техніка солі. Граттаж. Аплікація. Аплікація зі 

скручених джгутиків.  

Також до нетрадиційних техніх оформлення відносяться: квілінг, декупаж, 

кракелюр, папьемашье, паперопластика та інші, які потребують нашої уваги. 

Квілінг: що це і для чого? 

 
Квілінг – це виготовлення різних композицій зі скручених у спіральки 

різнокольорових смуг паперу. Або, як його ще називають, паперова філігрань. 

Можна робити гарні фігурки чи картини, та навіть авторські прикраси. Квілінг – це 

копітка робота, часом навіть ювелірна. Усе для вашого хобі знайдете тут. 

Що потрібно для квілінгу? 
Якщо ви вирішили зайнятися квілінгом, вам знадобляться: 
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 Смужки двостороннього кольорового паперу; 

 Клей ПВА; 

 Клей-олівець;  

 Інструмент для скручування смужок; 

 Пінцет; 

 Ножиці. 

Папір можна брати для принтера або для орігамі. Головне, щоб він був 

кольоровим по обидва боки. Проте можна обрати спеціальні готові смужки, що 

продаються вже в нарізаному вигляді і мають відповідну щільність. 

Скручувати можна за допомогою звичайної зубочистки, шила, стрижня від ручки 

або циганської голки. У зубочистки потрібно відрізати гострий кінець з однієї 

сторони. На тупій частині зробіть надріз близько 5 мм, наприклад, канцелярським 

ножем – от і все. Або візьміть стрижень від кулькової ручки. Але не від гелевої, бо 

її діаметр надто великий. Тут також потрібен надріз.  

Зручніше за все використовувати невеликі ножиці з тонкими гострими кінчиками. 

Пінцет знадобиться для того, щоб тримати завитки, зручно приклеювати або 

наносити клей. Є навіть спеціальні лінійки з колами різних діаметрів (щоб деталі 

були однаковими). Тож, головне – бажання та фантазія.    

Як скручувати паперові смужки? 
Берете інструмент і смужку, вставляєте кінчик смужки в проріз інструменту і 

починаєте накручувати її, створюючи рівномірний натяг. Потім акуратно знімаєте 

накручену смужку з інструменту. Те, що вийшло, називається ролом або спіраллю. 

Якщо на даному етапі приклеїти кінчик, то ви отримаєте одну з фігур – тугий рол чи 

тугу спіраль. 

Проте найголовнішим елементом в квілінгу є вільний рол чи вільна спіраль. Він 

виходить, коли у тугий спіралі кінчик приклеїти не відразу, а дати паперу 

розкрутитися до потрібного діаметру, а вже після цього фіксувати. Саме з цієї фігури 

виходить більшість інших форм. Такі форми називаються закритими. 

Розглянемо деякі з них з фіксованими кінцями:. 

1. Крапля. Центр вільної спіралі зруште в одну сторону, а іншу стисніть 

двома пальцями і відпустіть.  

2. Трикутник. Зробіть краплю, а потім округлу частину сплющіть, щоб 

вона стала прямою. 

3. Стріла. Зробіть трикутник, після чого середину його основи вдавіть 

всередину. 

4. Око чи листок. Стисніть одночасно з двох сторін вільну спіраль і 

відпустіть. 

5. Прямокутник. Зробіть листок, а потім аналогічно стисніть дві вершини, 

що залишилися з боків. 

6. Півколо. Защипніть дві області вільної спіралі і випряміть з одного боку 

простір між ними. 

7. Півмісяць. Зробіть півколо, а потім продавіть середину прямої області. 

А от кілька вільних фігур, кінці яких не потрібно фіксувати клеєм: 

1. Ріжки. Візьміть смужку, складіть навпіл, і кожну половинку закрутіть 

назовні в протилежні сторони. 

2. Завиток. Не згинаючи смужку, закрутіть одну її половинку в одну 

сторону, а іншу – в другу. 



3. Гілочка. Складіть смужку в співвідношенні приблизно 2 до 1 і обидві 

частини закрутіть в одну сторону. 

4. Сердечко. Зігніть смужку навпіл і кожну половинку закручуємо 

закрутіть. 

ДЕКУПАЖ ТА КРАКЕЛЮР 

Популярність техніки декупаж обумовлена тим, що зроблені таким чином 

предмети мають приголомшливий вид з натяком на старовину. А подібні ретро-

вироби зараз користуються чималим попитом. Для додання роботі ще більш 

состаренной текстури, разом з методикою декупаж, застосовують кракелюр в двох 

його різновидах: однокроковий і двохкроковий. І сьогодні ми розглянемо майстер-

клас, щоб зрозуміти, як зробити унікальний виріб з різними ефектами 

состаренности, із застосуванням кракелюра. 

ТЕХНОЛОГІЯ КРАКЕЛЮРА В ДЕКУПАЖУ 

Саме по собі поняття кракелюр - це 

процес, при якому розтріскується 

барвистий або лаковий шар в створеному 

виробі. Для створення такого ефекту 

застосовують лак для кракелюра, який після 

висихання має властивість розтріскуватися. 

Утворилися тріщини при цьому 

підкреслюються шляхом втирання в них 

фарб, пастелі, тушею або спеціальних 

складів, які використовуються в патинуванні. 

Зробити самостійно однокроковий або 

двохкроковий кракелюр не складе особливих 

труднощів. Вам просто потрібно обережно і акуратно виконувати певну 

послідовність дій, яку представляє майстер-клас. Тут вам знадобляться як звичні 

матеріали для техніки декупаж, так і спеціальні, у вигляді лаку для кракелюра, а 

також пігменту, за допомогою якого виявляються тріщини. 

Як ми вже сказали, кракелюр ділиться на два підвиди: однокроковий і 

двохкроковий. У першому варіанті на декоруємі поверхню необхідно відразу 

нанести спеціальний лак для кракелюра. А в другому - на початку наноситься лак 

жовтуватого відтінку, завдяки якому і створюється ефект старіння. Далі, після його 

легкої сушки предмет покривають 

кракелюрний лаком. 

Отже, давайте ж докладно розберемо, як 

відбувається состаривание поверхонь даними 

двома способами. 

ДЕКОРУЄМО ГОДИННИК З 

ОДНОКРОКОВИМ КРАКЕЛЮР 

Перший майстер-клас, продемонструє вам 

покрокову технологію прикраси годин з 

використанням техніки декупаж та 

однокроковим кракелюр. Для виконання роботи, приготуйте: 

заготовку під годинник; 
 стрілочки, цифри, механізм для годинника; 
 наждачний папір; 



 серветку; 
 спеціальний засіб-медіум для однокрокового кракелюра; 
 акрилову ґрунтовку; 
 фарби на основі акрилу кольору паленої Сієни, білил і «Таффі» (світло-

кремового); 
 клей ПВА, розведений водою; 
 лак на основі акрилу матового відтінку; 
 віялову синтетичну пензлик; 
 губку. 

На першому етапі, майстер-клас приступає до 

підготовки поверхні під декупаж. Для цього 

скористайтеся наждачним папером і зашкурьте все 

виріб. Вся площина годин повинна вийти у вас 

рівною і гладкою. Щоб уникнути відколів і 

западин, попередньо можна застосувати 

шпаклівку, яка використовується для дерев'яних 

поверхонь. 

Після цього, наноситься світла грунтовка в кілька шарів. Перед нанесенням 

другого шару. Перший обов'язково просушується. 

Далі, візьміть приготовлену серветку, яку використовують в декупажу, і вибери 

своїми руками або виріжте з неї необхідне вам зображення. 

Прикладіть мотив в тій області, де збираєтеся 

його приклеювати. За допомогою олівця, намітьте 

тонкі контури. Так як в процесі наклеювання 

серветка розтягується, контури робіть з невеликим 

запасом. 

Тепер візьміть губку, нанесіть на неї суміш фарб 

кольору паленої Сієни і білил, і фарбуйте частина 

поверхні годин. Ми залишаємо фарбу сохнути. В 

результаті таким кольором у вас вийдуть тріщинки 

на виробі. 

Майстер-клас переходить безпосередньо до техніки декупаж. Відділити 

перший шар серветки, на якому безпосередньо і 

нанесено зображення, і приклейте його, 

використовуючи клей і пензлик. Рухаємося від центру 

по колу, поступового пригладжуючи і приклеюючи 

мотив. В процесі роботи, вільною рукою, вам необхідно 

буде піднімати кордону серветки в місцях утворення 

складок. Якщо ж вам все-таки не вдалося уникнути з 

появи, змочіть палець в клеї і обережно пригладьте їх. Ми залишаємо наклеєний 

сюжет сушитися. 

 



Якщо серветка не потрапила рівно в відмічені контури, 

візьміть губку з фарбою і замаскуйте білі області. 

Настала черга кракелюра. Поверх коричневої 

основи за допомогою пензлика нанесіть кракелюр. Тут 

не важливі напрямки. Просто слідкуйте за тим, щоб у 

вас не утворилися патьоки і напливи. Рівномірно 

розподіліть лак по всій площині і залиште не на довго 

сушитися. 

Далі, нанесіть шар фарби контрастного відтінку. 

Зверніть увагу, чим краще в даному випадку ви зіграєте 

на контрасті, тим більш виграшно будуть в підсумку 

виглядати тріщинки. Отже, 

нанесіть обраний колір за 

допомогою губки або 

пензлика. Для отримання більш ніжного кракелюра 

застосовують губку. Від нанесеного шару фарби і буде 

залежати розмір тріщин. Намагайтеся здійснювати процес 

нанесення обережними рухами і рівномірним шаром. Не 

наносіть в одне і теж місце фарбу, так ви можете змастити 

всю виконану роботу. 

Тріщинки почнуть утворюватися в 

процесі підсихання фарби. Ми 

залишаємо виріб на сушку. 

Висохши, поверхня годиника 

придбає такий вигляд: 

Майстер-клас по однокрокового Кракелюру 

рухається до свого завершення. На останньому 

етапі, вам потрібно нанести близько трьох шарі 

лаку кожен з яких попередньо просушується. 

Якщо ви помітили нерівні ділянки, їх можна зашкурить і знову покривати лаком, 

поки у вас не вийде рівна і гладка поверхня. 

Намічаємо цифри і фіксуємо 

їх на годиннику за 

допомогою клею. Також 

можна для цих цілей 

застосовувати числовий 

трафарет.  

Залишилося вставити 

годинниковий механізм і 

прикріпити стрілки 

Давайте помилуємося на 

фото, яке чудове виріб, 

прикрашене методом 

декупаж, із застосуванням 

техніки однокроковий 

кракелюр у вас може вийти. 



МАЙСТЕР-КЛАС З НАНЕСЕННЯ ДВОКРОКОВОГО КРАКЕЛЮРА 

Сам по собі двохкроковий кракелюр 

виглядає, як сіточка з тоненьких тріщин, 

потрісканій лаку по поверхні будь-якого 

предмета. 

Щоб повторити цей майстер-клас і 

зробити своїми руками двохкроковий 

кракелюр, вам необхідно в якості першого шару нанести спиртової шелак. 

Базовими компонентами, на основі якого будується дана технологія, виступають 

шеллкак, суміш в основі якої лежить гуміарабік і лак для кракелюра. Тут ви 

можете, на вибір, скористатися освітленим або неосвітлений лаком. З 

використанням першого варіанта, ви отримаєте легкий ефект патинування. 

Шелак потрібно наносити в кілька шарів з проміжним їх сушінням. Лак на 

основі спирту висихає в проміжках від п'ятнадцяти до тридцяти хвилин, в 

залежності від того, як вологість повітря в робочому приміщенні. 

Далі, на посохшій шар шелаку, наносять 

лак для кракелюра. Основний показник, що 

впливає на швидкість появи тріщин, це 

вологість повітря. Тепле і сухе повітря 

значно прискорять роботу. Для того, щоб 

підсушити двохкроковий кракелюр, не 

користуєтеся феном. Тут найкраще, просто встановити телевізор поблизу радіатора 

йди на стороні освітленій сонцем. 

Після утворення характерних тріщин, їх необхідно затерти. Крім того, на 

даному етапі іноді змивають лак для кракелюра за допомогою теплої води. Далі, 

можна взяти фарбу для художніх робіт на масляній основі, терту пастель, 

декоративні тіні або бітумний лак. Процес 

нанесення даних компонентів поводять за 

допомогою губки або натурального 

матеріалу. 

Майстер-клас наближається до свого 

завершення, і на останньому етапі, на 

висохлу площину переноситься шелак. В 

результаті ми отримуємо витрату лаку для 

кракелюра і шелаку в пропорціях один до трьох. 

У підсумку, на підставі такої цікавої техніки, як двохкроковий кракелюр, ви з 

легкістю можете своїми руками зробити унікальне старовинне виріб в вінтажному 

ретро стилі або додати родзинку до вже наявних робіт в техніці декупаж. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке оформлення? 

2. Що таке імітація? 

3. Що таке основа?  

4. Що таке розпис? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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