
 * Декупаж (від фр. decouper вирізати з паперу) - декоративна техніка по 
тканині, склу, дереву та інших поверхнях, що полягає у вирізуванні візерунків 
із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується.

 Робимо заготовку - видуте яйце на паличці.  
Для цього наносимо гарячий клей на шпажку

(за допомогою клеєвого пістолета)  
та одягаємо на неї шкарлупку.

Замість гарячого клею також підійде 
будь-який інший суперклей, що швидко сохне. 

Наприклад,  клей “Момент”.

Вибираємо серветки для декупажу. 

Бажано, щоб вони були з дрібними 
малюнками, їх значно легше буде

приклеювати до яйця. 
 Вирізаємо необхідні картинки з серветки. 
Щоб краї серветки були менш помітними, 

малюнок можна “обірвати” по контуру.

Після використання цього прийому, 
краї стануть дуже тонкими і майже

непомітними при приклеюванні.

 Зазвичай серветки трьохшарові.  
Для декупажу  нам знадобиться тільки верхній 

шар серветки.  Тож  дуже акуратно знімаємо 
верхній шар, так щоб не пошкодити

цілісність зображення.

Готуємо клей для декупажу.

Якщо немає спеціального клею, 
то можна використати звичайний
клей ПВА.  Розводимо його водою 

у співвідношенні близько 1:1

час:
5+  45 хв.
в к: складн сть:

яйка декупажн *

видуте яйце 
серветки декупажні
(або звичайні, з малюнками)
клей для декупажу
(або звичайний клей ПВА)
гарячий клей, пістолет
(або суперклей типу “Момент”)
ножниці

матер али та  нструменти:

стрічка декоративна
дерев’яна шпажка
м’який пензлик

За бажанням:
декоративний лак
фен 
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Прикладаємо зображення до яйця і акуратно, м’яким пензлем 
наносимо клеєву суміш поверх малюнка. Ретельно розгладжуємо серветку.
Рухаємось від середини зображення до країв, наче малюємо промінці сонечка. 

Таким чином поступово приклеюємо всі зображення до яєчка.

Чекаємо, поки виріб висохне.

Процес можна пришвидшити 
за допомогою фену.

Місце склеювання яйця і шпажки 
декоруємо стрічками.  

Для цього на місце стику наносимо 
трохи гарячого клею, прикладаємо стрічку. 

Як вистигне, завязуємо бант.

За бажанням, яйце можна покрити декоративним лаком.

Ура! Наші яйка в техніці декупаж готові! 

Більше майстер-класів на нашій сторінці в Facebook:
h�ps://www.facebook.com/velykodniMK

видуте яйце 
серветки декупажні
(або звичайні, з малюнками)
клей для декупажу
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