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Жодне інше свято не шанують в Україні так, як Великдень, що промовисто відбилось у 
самій його назві. Світле Христове Воскресіння відзначають на спомин події котра стала 
підґрунтям як для виникнення й розповсюдження по всьому світові віри Христової, так і для 
сповненого непідробним оптимізмом християнського світогляду. А народні традиції, що 
зберігаються протягом століть і сьогодні вражають нас довершеними мистецькими 
формами великоднього декору. 

Декоративною прикрасою великоднього інтер’єру була і залишається писанка. 
Виготовлення писанок, як на перший погляд, здається простим, а в дійсності 
вимагає неабиякого хисту, тим більше, що створювати орнамент  на опуклій 
поверхні яйця, набагато важче, ніж на рівній поверхні полотна чи паперу. 
Традиційно, розмальовують яйця різним орнаментом, а ми спробуємо прикрасити їх 
по новому, за допомогою інших достатньо своєрідних технік.  

 Основа для творчості. 
Для роботи необхідно взяти сире яйце,промити будь-яким мийним засобом у 

проточній воді, злегка промокнути серветкою. Товстою голкою або шилом 
проколоти його з обох боків. Акуратно видути вміст. Промити яйце зсередини 
тонким струменем або за допомогою шприца з водою. Потім щільно заклеїти 
кожний отвір пластирем. Для зміцнення шкаралупи можна помістити яйце у 
розтоплений парафін. 

Залити парафін всередину і покрутити яйце, щоб на всій поверхні зсередини 
утворилася парафінова плівка-так заготовка не зламається при декоруванні. 

Декоративні писанки з квілінгу. Для виготовлення 
писанок з квілінгу знадобляться смужки                                                                                                                
кольорового паперу шириною близько 2 мм різної 
довжини. Їх можна купити в магазині або нарізати з 
кольорової бумаги, тонке шило або зубочистка, на які 
будемо накручувати паперові смужки. Накрутивши 
смужки обережно знімаємо їх трохи розпускаємо та 
приклеюємо кінчик паперу, зафіксувавши форму 

заготовок.   
   Заготовку  з паперу необхідно правильно сформувати. Зробити це можна у 

кілька способів: защипнути скручені смужки з одного краю – вийде «крапелька»; з 
обох боків –  отримаємо форму «човника», а якщо з одного боку защипнути 
крапельку, а з іншого притиснути нігтем у середину, то вийте сердечко. Тепер 
приступаємо до викладання орнаменту на підготовленій шкарлупі. Він може бути 
надзвичайно різноманітний за формою та кольоровою гаммою в залежності від 
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творчої уяви і фантазії автора. Для приклеювання заготовок на шкарлупу 
використовуємо клей ПВА. Підставку для писанки виготовляємо зі смужки картону, 
згорнутої в рулончик і скріпленої степлером,  декоруємо пакувальним папером. 

 Писанки-валентинки.  
 Їх виготовляємо, приклеюючи на поверхню  

шкаралупи,  сердечка скручені з двох кінців з’єднані між 
собою і сплюснуті з протилежного боку. Такі писанки 
можна дарувати своїм коханим. 

 Писанки-зернівки.   
Для виготовлення писанок-зернівок використовуємо 

зерна різних культур: це половинки гороху та квасолі,  
насіння льону, рис, гречку, просо. Для фонування можна 
використовувати манну та кукурудзяну крупу, а для 
надання писанці темного забарвлення – мак. Для 
викладення ромашки можна використати насіння гарбуза. 

Дуже чудово виглядають квіти вистелені з насіння 
кукурудзи на просяному фоні. 

Яскраві квіти. 
Для роботи знадобляться серветки із квітковим 

малюнком, клей, ножиці і пензлик. Клей ПВА розводимо із 
водою у пропорції 1:1. Можна вирізати із серветки окремі 
фрагменти або обклеїти повністю, зробивши лише кілька 
надрізів по краях. Обережно відокремлюємо найтонший 
верхній шар. Змащуємо клеєм поверхню яйця і акуратно 
обгортаємо його серветкою. Однак оформляти невеликими 
фрагментами зручніше, оскільки вони лягають рівніше на 
круглу поверхню яйця. У такий спосіб обклеюємо яйце 
ретельно розгладжуючи краї серветки. Зверху покриваємо       
розведеним клеєм даємо виробу висохнути.                     
Інкрустація мозаїкою.  

Ще один спосіб оздобити великодні яйця зробити 
мозаїку. Для цього підійдуть тріснуті під час фарбування 
яйця. Знімаємо з них шкарлупу (самі варені яйця можна 
використати в їжу), даємо висохнути. Розбиваємо 
шкарлупу    
  на мозаїчні фрагменти і приклеюємо за допомогою 
крохмального клейстеру до цілого не фарбованого яйця, 
залишаючи між ними невеликі проміжки – виглядає дуже 
цікаво. Великі зазори між шматочками шкарлупи закрийте 

більш дрібними шкарлупками, використовуючи пінцет. Розфарбуйте отриману 
мозаїку і залиште висихати.  

Мозаїчну техніку можна вдосконалити, використовуючи шматочки строкатої 
тканини і будь-які непотрібні прикраси – намистини, штучні перли, дрібні 
декоративні ґудзики.  


