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Коли говоримо про Різдво, важко відділити від нього ялинку. Хоч це звичай не український,
а німецький, в Україні ялинка знана від багатьох поколінь. Можна її належно використати:

щось власноручно змайструвати на ялинку, прикрасити її в українському стилі, чи дарувати
ялинку комусь, хто її не мав би цього року. 

ПРИКРАСИ НА ЯЛИНКУ

75 г борошна (муки)
150 г солі
1.5 ч. ложки сухого
порошкового клею
50 мл. води
3 ч. ложки порошкового
барвника (фарби)

1. Зроби шаблони (зразки) різноманітних форм,
наприклад, зірку, пташку, літак, серце, дзвоник і т.п.
Можна використовувати готові форми до печива (на
тісточка).

2. Дістань тісто з холодильника. Насип трохи борошна на
дерев’яну дощечку (щоб тісто не прилипало до дошки) і
розтачай його качалкою.

3. Поклади шаблон на тісто і виріжи ножем (або формою
до печива) основу потрібної форми.

4. Прикраси отриману основу тіста іншими кольорами.
Розтачай тоненькі пластини тіста, потім за допомогою
форм до печива, корків, старих кулькових ручок і т.п.
вирізати шматки тіста різноманітної форми і кольорів.
Наклади на основу вирізані шматочки. Щоб деталь
щільно прикріпилась до основи, пензликом замочи його
зворотній бік водою. 

5. У верхній частині виробу зроби отвір, щоб потім
просилити в нього нитку.

6. Поклади вироби на форму для випікання печива.
Увімкни духовку (піч), настав на 110 С (або 225 F.),
постав форму для випікання печива в духовку на 6 годин.

Коли іграшки висохнуть, покрий їх лаком (до дерева) з
обох сторін.

З СОЛЕНОГО ТІСТА

● Змішай в мисці сіль, борошно, порошковий барвник,
порошковий клей.

Солене тісто приготувати дуже легко. Вироби з нього будуть зберігатися довго, якщо їх як слід висушити і
покрити лаком. Пам’ятайте! Солене тісто може бути схоже на печиво але його їсти не можна.

Виготовлення ялинкових прикрас

1. 2.

3.
4.

6.

5.

Для приготування соленого тіста потрібно:

4 гор. муки
1 гор. соли
2 ложочки порошкової
фарби 
1-1/4 гор. води. 

АБО
● Додай в миску воду і мішай доти, доки не отримаєш

тісто крутого замісу.

● Добре вимішай тісто руками.

● Запакуй тісто в поліетиленовий пакет, щільно його
закрути і поклади на ніч у холодильник.

● Так само, тільки з іншими порошковими барвниками,
зроби декілька шматків тіста різних кольорів. 
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● Поділи 12—14 бокових стеблин на дві частини і зв’яжи
передні ноги солом’яною закруткою. Решту стеблин відігни
вгору і перев’яжи на 7 см від кінця.

● Пропхай роги з кіски, сплетеної з тонкої соломи. Надай їм
форми і міцно стягни закруткою солому на кінці голови.

● Задні ноги зроби з решти соломинок (12—14 штук).

● Шість стеблин зв’яжи у хвіст, решту відітни — і солом’яний
бичок готовий.

ЗІ СОЛОМИ

Лялька

ДІРКА

КОРОК

МАКОВА
ГОЛІВКА

НИТКА

НИТКА

“РУКИ”

ОТВІР 7-8 см

1. Шилом зроби
в корку від
пляшки дірку.

2. Проштовхни крізь
дірку ніжку макової
голівки (це буде
голова і тулуб
ляльки).

5. Намалюй обличчя
і зроби зачіску з
кукурудзяних кіс або
тонкої соломи.

3. З довгої стеблини
виріж 30 рівних
трубочок завдовжки
15 см. Проший їх
ниткою на віддалі 3
см від верхнього і
нижного краю;

4. Стягни ниткою і прикріпи на
тулубі, а перед тим, як стягниш
нитку на поясі, поділи трубочки
на дві частини — передню і
задню — і пропхай в отвір
“руки”, виготовлені з тонших
трубочок завдовжки 7—8 см.
щільно зв’язаних солом’яною
закруткою на кінцях.

Солом’яний бичок 

Зложи 40 стеблин соломи,
завдовжки близько 30 см,
зв’язаних  на відстані 12 см
від обох кінців.

Звізда

1. Виріж смужки
з соломи, стебла
попередньо
змочи і
розпрасуй.

2. Зв’яжи дві
широкі смужки
хрестом,
використовуючи
тоненькі нитки,
які треба закрі-
пити й обрізати.

3. До хреста
прив’яжи ще дві
смужки (зіроч-
кою), як показано
на малюнку.
Нитки закріпи й
обріж.

4. Дві вузькі
смужки зв’яжи
хрестом.

5. Прив’яжи до
них ще дві
смужки.

6. Обидві звізди
з’єднай докупи
нитками, як
показано. Кінців-
ки ниток зв’яжи
петлею для
підвішування. 

30 см

12 см12 см
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Лялька
Для роботи підходять такі нитки: муліне, ірис, об’ємна синтетична нитка, вовна. Їх довжина — висота іграшки,
помножена на два. Окремо треба вирізати довжину волосся та рук.

З НИТОК

Різдвяні несподіванки
Кожен хоче знати, що чекає його на Різдво. Спробуй задовольнити цікавість друзів. Тобі допоможе
іграшка, виготовлена зі шкаралупи волоського горіха. В Різдвяний вечір кожен зможе зняти горішок з
ялинки і взнати, що пророкує йому майбутнє.

Горіхи розколи навпіл,
серцевину з’їж, а натомість
поклади записку з
побажаннями. Побажання
можна написати у
жартівливій формі, щоб
додати веселішого настрою.

Шкаралупки зліпи
клеєм  і зафарбуйи
бронзовою чи срібною
фарбою або загорни
горіх у блискучу фольгу.

Голкою прикріпи
нитку.

ЗАП’ЯСТКА

ТАЛІЯ

В СУКНІ В ШТАНАХ

ШИЯВОЛОССЯ

ТУЛУБ

ТУЛУБ

Поклади волосся
посередині тулуба
зігни його. 

Перев’яжи
ниткою або
стрічкою.

Перев’яжи шию
ниткою. Вклади руки,
зв’язані на зап’ястях
ниткою.

Перев’яжи талію
— сукня готова.

Щоб сукню переро-
бити на штани, роз-
діли нитки на двоє і
перев’яжи їх знизу.

Кутас (помпон)
Прикраса на одязі у вигляді  помпона. 

Виріжи з грубого
картону два кружечки
діаметром приблизно
4 см. 

Посередині виріжи
круглі отвори і з
допомогою голки з
великим вушком.

Обмотай їх по колу
товстою ниткою
(вовною) доки отвір
всередині не запов-
ниться остаточно. 

По зовнішньому краю кру-
жечків нитки розріж ножи-
цями , картонки трохи
розсунь, в проміжок між
ними намотай іншу нитку і
туго (сильно) зав’яжи. 

Картон надріж і
вийми. Помпон
зрівняй
ножицями.



1/2003: З бібліотеки ЮНАК-а 11

Коляднички
Колядничок — це китиця колосків з
кількох пучечків (китиць) жита або
пшениці. Зложи колоски в три
пучечки, а в кожному пучечку дай
по сім, дев’ять або тринадцять
колосків. Перев’яжи міцною
ниткою. Обвени червоною
волічкою. На завершення роботи
вив’яжи два або три кутаси.
Обдаровують колядничками, коли
ідуть з віншуванням у гості.

● Обв’яжи дротиком весь вінок гілочками ялинки так, щоб
була покрита вся поверхня 

● Дротиком прикріпи до вінка
ялинові шишки

● Розтопи свічки в каструлі
(баняку), вилови ґноти. З
парафіну виготови
приблизно 30 зірочок
товщиною 1/2–1 см. 

● форми закріпи на
картоні й заповни
рідким парафіном.

●Як парафін застигне,
витягни зірки з форм.

● Впхай один кінець дротика (20 см) у зірку, прикріпи до
вінка. З другого кінця зроби спіралю. 

Павучки
Наріж відповідних розмірів соломинки. Через внутрішню
частину просили ниточку, яка скріплює соломинки між
собою. Таким чином утворяться кубики та квадратики
різних форм. З них можиш формувати різні фігурки й
підвісити до стелі. Вони нагадують стилізованих павучків.
Від найменшого поруху повітря павучки будуть рухаються,
створюючи враження живої істоти. 

ПРИКРАСИ ДО КІМНАТИ

ВОЛІЧКА

КУТАСИ

Паперова кулька 
(з цупкого [твердого] кольорового паперу). 

1. Виріж 12 однакових
заготовок (форм) будь-
якого розміру у формі
квітки. Надріж кожну
“пелюстку” квітки.

2. З’єднай одну заготовку з
другою так, щоб надріз на
одній увійшов у надріз на
другій. 

3. До двох скріплених “кві-
ток” приєднай третю так, щоб
один її надріз увійшов у над-
різ першої, а другий надріз
— у надріз другої “квітки”. 

4. З’єднай в такий спосіб
решту заготовок, отримаєш
оригінальну декоративну
кульку. Розвішай кілька таких
яскравих кульок в домівці. 

НАДРІЗ

Вінок на двері

● один вінок з сіна
діаметром 30 см

● прості білі
парафінові свічки

● форми для
виготовлення
зірок

● шишки

● гілочка ялинки

● дротик для
штучних квітів
● картон 

Потрібно...


