
дерев’яне яйце-заготовка 
полімерна глина

пластикова дощечка
стеки або ніж

фольга
електропіч

Обираємо колір нашої птасі і починаємо
розминати в руках шматок полімерної глини. 

Спочатку матеріал досить твердий, 
але від тепла рученят швидко розм’якає і 

стає схожим на звичайний пластилін.

Формуємо округлу “паляничку”, якою 
акратно обгортаємо дерев’яне яйце-заготовку.

Потім робимо іншу “паляничку”, якою 
накриваємо другу половинку яйця.

Після того, як повністю обліпили 
заготовку глиною, намагаємося розгладити 
всі нерівності, щоб поверхня виробу була 

гладенькою,  а товщина глини рівномірною.

Коли тільце птасі готове, робимо дзьобик. 
Для цього формуємо невеличку кульку потрібного

 кольору,  кладемо її на долоньку, і, натискаючи пальцями
надаємо потрібної форми. Прикріплюємо дзьоба на місце.

Також можна покатуляти яйце
між рукою та пластиковою дощечкою. 

За бажанням, можна “відкрити дзьобик” за допомогою стеків чи ножа.
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Якщо полімерна глина стає 
неслухняною і клеїться до рук, то можна

трохи змочити руки водою. Але ні в якому 
разі не мочити сам матеріал, або 

дерев’яну заготовку!



Далі робимо очі, гребінець, хвіст та крила: 
Розминаємо невеличкі шматочки глини різних 
кольорів, робимо з них кульки або “ковбаски”, 

а потім надаємо їм потрібної форми та 
кріпимо до тільця.

 

А от постійна підставка для яєчка
буде мати форму кільця з лапками.

Також можна зробити птасі гніздечко. 
Для цього формуємо “мисочку” з фольги

та покриваємо її ззовні виточками з глини. 

Після запікання фольгу виймемо,
а гніздечко матиме правильну форму

і акуратну серединку.

Запікаємо птасю, підставку та гніздечко (разом з фольгою) 
в електричній печі (УВАГА! НЕ в мікрохвильовій!)

 згідно інструкції до полімерної глини.

Зазвичай достатньо близько15 хвилин 
при температурі 100°C.

Ура! Великодні птасі готові! 

Для зручності, можна зробити птасі 
тимчасову підставку з фольги, щоб яєчко не

покотилося геть в процесі роботи.

Цю підставку можна або відразу
приклеїти до тільця птасі, або

запікати, як окрему деталь.
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Більше майстер-класів на нашій сторінці в Facebook:
h�ps://www.facebook.com/velykodniMK
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