
Методична розробка 

« Виготовлення квітів з ниток та 

проволоки» 
Алла Альохіна, керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Первомайської 

районної станції юних техніків. 

 

Квіти –  це чудо природи. Жодне свято, жоден урочистий момент не обходиться без 

святкового букету. Рідним, коханим, колегам по роботі – на свята, на дні  народження, 

просто порадувати близьку людину  - що може бути приємнішим, ніж букетик ніжних 

ромашок чи гордовитих троянд, стрімких гладіолусів чи примхливої мімози. Про них 

написані оповідання і вірші, їх вирізають з каменю, ліплять з глини, художники 

зображають на полотнах, викладають із мозаїки, їх зображення тчуть на станках. Нас 

заворожують квіти з різних куточків землі – такі, що можуть переносити холодні зими, і 

ті, які цвітуть навіть в жаркій пустині, прямі, як солдати, і ті, що повертають свої 

голівоньки за сонцем… 

Тема «Виготовлення квітів з ниток і проволоки» не завжди передбачається програмою 

гуртка декоративно – ужиткового мистецтва. Але якщо ви закохані в це диво природи і 

прагнете навчити ваших учнів цінувати красу, спробуйте з ними виготовити хоч кілька 

експонатів, і ви зрозумієте, що не помилилися в своєму виборі. Настільки захопливе це 

заняття, воно не передбачає великих фінансових вкладень. Єдиним недоліком, я вважаю, 

є те, що готовий виріб не можна створити за одне заняття. Але складові частини дають 

змогу яскраво уявити, якою  буде закінчена робота. 

 І ще маю одну пораду для тих, кого зацікавить цей вид декоративно-ужиткового 

мистецтва. При створенні нових видів квітів слід в основному звертати увагу на такі 

моменти:  

- не старайтесь скрупульозно повторити кожну деталь квітки, просто уважніше 

розгляньте рослину. Що привернуло вашу увагу ? Форма? Колір? Запишіть це, не 

надійтесь лише на пам'ять; 

- не турбуйтесь про точні пропорції. Оцініть колір і форму квітки, яку ви створюєте. 

Продемонструйте власне бачення. 

 

Для роботи нам потрібні будуть такі  матеріали та інструменти: спеціальні дерев’яні 

планочки різної ширини, ножиці, невеличкі кусачки, якими будемо перекушувати 

проволоку, голка з великим вушком, лінійка, крючок для в’язання, шерстяна пряжа, 

нитки для шиття різного розміру, клей, проволока різного розміру, в’язальні спиці 

різного діаметру. 

Планочка – основний інструмент, з допомогою якого ми створюємо прекрасні штучні 

квіти. Ми можемо зробити таку планочку власноруч із плоскої дерев’яної дощечки 

довжиною 30 см і товщиною 0,4 см. 

Виберемо планочку підхожого розміру. Зріжемо обидва краї під нахилом. Виріжемо 

зарубку на загостреному кінці. Ця зарубка допоможе чіпляти проволоку за планочку. 

Планочку потрібно ошкурити тонким наждачним папером, загладивши краї, потім 

покрити її воском. Таких планочок може бути кілька різної ширини. На кожній планці 

потрібно написати її ширину (рис.1) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Рис.  1 

Пелюстки і листки в більшості випадків переносяться з планочок на проволоку. 

Проволока, відповідно зігнута, стає жорсткою основою, каркасом для пряжі, з якої 

виготовлені листки чи пелюстки. М’яка тонка звичайна оцинкована проволока може 

замінити дорогу квіткову. Вона гнучка, зручна у використанні: її можна відрізати будь-

якої довжини. Для пелюсток використовуйте тонку проволоку, більш щільну – для 

листків. Для стебел теж використовуйте звичайну оцинковану проволоку, але біль 

щільну і міцну ( діаметром від 1,2 до 2 мм). 

Основний метод роботи – набір петель. Для цього зігніть один кінець проволоки у 

вигляді крючка, зачепіть його за зарубку на планці і закріпіть другий кінець проволоки 

резинкою. 

- залиште кінець нитки – це допоміжна нитка; 

- першу петлю зробіть рухомою і перекиньте її на планочку; 

- зробіть рухому петлю на планочці, обвернувши допоміжну і робочу нитку навколо 

пальців, щоб сформувати наступну петлю ( рис 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Рис.2 



- повторюйте набирати петлі, поки не набереться потрібна кількість . 

- зніміть проволоку з петлями з планки і зігніть її навпіл, щоб сформувати чашечку, 

пелюсток чи листок потрібної форми.  

 

Пропоную вам виготовити власноруч квітку узумбарської фіалки. 

 

Для цього нам потрібно:  

- планочки шириною 1 см і 3 см., в’язальна шпиця діаметром 6 мм; 

- пряжа: фіолетова, зелена, жовта; 

- інші матеріали: проволока, невеличкий горщик для підставки. 

 

1. Виготовлення тичинок 

Зробіть вузлик із 4 коротких відрізків двойної жовтої пряжі. 

 

    2. Пелюстки    а) вузька – колір фіолетовий, кількість – по 2 пелюстки на кожну 

квітку. Метод – набір петель на в’язальну шпицю діаметром 6 мм, довжина набору 

петель – 4,5 см, довжина пелюстка – 3 см.;  б) широка, колір – фіолетовий, кількість – 3 

пелюстки на кожну квітку. Метод набору – набір петель на планочку шириною 1 см, 

довжина набору петель – 4,5 см, довжина пелюстка – 3 см. 

 

Збирання квітки. 

Закріпіть жовтий вузлик – це тичинка, центр квітки на відрізку проволоки довжиною 2,5 

см, розмістіть навколо нього 5 пелюсток – 2 вузькі і 3 широких. Обгорніть основу квітки 

зеленою пряжею. 

 

Лист. 

Колір – зелений. Метод – набір петель на планочку шириною 2 см, з проволокою. 

Довжина набору петель – 7 см. Щоб правильно розташувати черешок листка в центрі, 

зігніть проволоку під прямим кутом вниз від поверхні листка. Обгорніть черешок 

зеленою флористичною стрічкою і зеленою пряжею. 

 

Збирання виробу. 

Не з’єднуйте разом стебла квіток і 

черешки листків. 

Розташуйте круглі листки і бутони таким 

чином, щоб вони росли окремо. 

Закріпіть готові деталі в невеличкому 

горщику, декоруйте або зеленою 

пряжею, або зеленою квітковою піною 

основу квітки. 

 

 

 

 

 

 

 



Подаруйте готовий виріб 

близькій людині, порадуйте її 

і насолодіться разом з нею 

красою, створеною власними 

руками. 

 

     


