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Powertex-technika ozdabiania za pomocą 

specjalnych preparatów, które utwardzają 

materiał bazowy, a w rezultacie 

końcowym nadają naszym 

przedmiotom kamienny wygląd.



 utwardzacze

 tkaniny

 barwniki

 farby

 Przedmioty do zdobienia
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Quilling- technika artystycznego zawijania 

papieru 

Quilling - technika z rodzaju papieroplastyki (zwana

też papierowym filigranem) służąca do tworzenia

ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt

sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych

przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.

Przygotowane elementy najczęściej naklejane są na

zdobioną powierzchnię tak, że powierzchnia paska

papieru jest w stosunku do niej prostopadła. Rzadziej

z elementów skleja się samodzielne kompozycje

dekoracyjne.



Materiały do quliilngu:

 paski z papieru,

 podkładkę korkową,

 szablon kołowy lub innych kształtów,

 igłę do quillingu,

 pęseta,

 szpilki.
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Origami – sztuka składania papieru

Origami – sztuka składania papieru, pochodząca

z Chin, rozwinięta w Japoniii dlatego uważa się ją za

tradycyjną sztukę japońską. W XX w. ostatecznie

ustalono, że w procesie robienia origami nie wolno ciąć,

kleić i dodatkowo ozdabiać.



Koła różnej wielkości, często zagięte 

prostymi zgięciami (elementy znane 

z origami) są naklejane na kartkę papieru. 

W ten sposób tworzone są kolorowe 

płaskie kompozycje. W Polsce przyjęło się 

określanie ich terminem „origami

płaskiego”.



Jedną z odmian origami, która odeszła od
tradycyjnego założenia składania tylko
z pojedynczego kwadratowego arkusza
papieru, jest origami modułowe. Większość
modeli modułowych przedstawia bryły
geometryczne o wysokiej symetrii. Składa się je z
wielu identycznych lub podobnych modułów,
zaś każdy moduł jest składany z osobnego
arkusza papieru. Liczba modułów
wchodzących w skład modelu może wynosić
od zaledwie dwóch (czworościan foremny) do
kilkuset a nawet więcej (np. złożone bryły
przypominające kształtem fulereny).
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Decoupage- technika zdobnicza 

polegająca na przyklejaniu na 

odpowiednio spreparowaną powierzchnię 

wzoru wyciętego z papieru lub serwetki 

papierowej.



Do techniki decoupage stosuje się materiały, które zazwyczaj są dostępne w każdym 

gospodarstwie domowym:

 przedmioty do ozdabiania: pudełka, skrzynki, świeczniki, doniczki, ramki do zdjęć, 

albumy, ceramika, butelki.

 motywy do nanoszenia na przedmioty wycięte lub wyrwane z serwetek 

papierowych, ozdobnego papieru, gazet i magazynów, wydruków 

komputerowych.

 narzędzia: nożyczki, nóż do tapet, żyletka, pędzle, a także gąbka kuchenna, 

waciki i patyczki kosmetyczne, chusteczki jednorazowe.

 klej typu wikol lub białko jajka.

 farby akrylowe, lakier.

 werniksy różnego rodzaju.






