
 

 

Міні проект 

Тема: виготовлення декоративного панно. 

Оснона технологія: технологія обробки текстильних матеріалів. 

Додаткова технологія: технологія виготовлення аплікаціі (з текстильних та 

природних матеріалів). 

 

Рекомендаціі до виготовлення роботи: 

1. Дотримуватись послідовності етапів проекта. 

2.Виконати малюнок (ескіз) виробу. 

3.Добрати необхідні інструменти та матеріали для виготовлення виробу 

(ножиці, клей, тканина, голка з ниткою та ін.). 

4.Дотримуватись правил безпеки під час виконання роботи. 

5. Виготовити вироб (з будь-якого матеріалу) за власним бажанням (будь-якого 

розміру). 

 

Готові роботи надіслати до 22травня. 

Фото готових робіт (2-3шт.) та деяких етапів виготовлення (2-3шт.) надсилати 

на ел.почту вчителя: maria.minakova@ukr.net 

 

Що таке панно, запитаєте ви, і для чого потрібно? 

Панно – це останній штрих в оздобленні будинку, що додає шик і завершеність 

зовнішності. Це кілька предметів, красиво розкладених і поміщених в рамку. 

Ось і все. Загадка в тому, що і як розкласти. 

Панно має бути вдалим колірною плямою, і розташовуватися в потрібному 

місці. Воно повинно відповідати саме вашому будинку, тому нерозумно 

купувати щось більш-менш підходяще. Краще зробити панно своїми руками, 

використовуючи те, що під руками вже є і докуповуючи тільки необхідне. 

 

Давайте розглянемо декілька способів виготовлення панно. Абсолютно різних. 

Єдине, що в них може бути спільного – це рамка. Рамка і основа-полотно, як у 

картини. Отже. Робимо панно власноруч. 

Приклади : 

Ідея № 1. Використовуємо застібки-«блискавка» 

Знаходимо декілька блискавок для одягу. Переплітаємо їх в довільному 

порядку, роблячи акцент на кольорі. Клеїмо супер-клеєм на підкладку. Панно 

готово! 
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Ідея № 2. Різноманітність форми 

Центральна частина композиції – силіконові павучки. Приблизно такі, як на 

фото. Далі беремо три однакові порожні рамки, фарбуємо в білий колір, чорною 

фарбою імітуємо бересту. З нитки типу «Ірис» плетемо «павутину»: 6 ниток 

перехрещуємо в центрі, кріпимо на кнопки до бортів рамки. Потім вузлами 

зав’язуємо концентричні форми, які формують павутину. Зверху клеїмо комах. 

Березу можна прикрасити листям, можна залишити так.  

 

 
 

Ідея № 3. Морське панно 

Улюблена тематика для багатьох з нас. Потрібна рамка. Купуємо або робимо 

самі. І безліч, привезених з відпустки, морських сувенірів. Розташовуємо 

красиво, приклеюємо суперклеєм. Важливо тільки не змістити центр ваги. 

Пустотілу мушлю, круглу бусину важко буде приклеїти невеликою кількістю 

клею. А якщо налити багато, навіть самого прозорого, неохайність роботи буде 

просто відштовхувати. Для робіт такого роду використовуємо тільки клейовий 

пістолет. Він скріплює деталі гарячим клеєм на основі силікону. 

 

Коли кріпимо пустотілі деталі термопістолетом, наносимо гарячий силікон так, 

щоб він добре змастив кромку і пішов всередину деталі, а не назовні. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ідея № 4. Композиції з штучних або сухих квітів 

Потрібна рамка з підкладкою або без і квітковий матеріал. Квіти, навіть 

несправжні, гарні самі по собі. Так що потрібно потрудитися, щоб зіпсувати 

композицію. При натхненні вона завжди буде красива. Так як сухі пелюстки 

дуже крихкі, сміливо покривайте готову ікебану аерозольним  лаком . 

 

 
 

 

 

Ідея № 5. Фрукти, ягоди 

Дуже модна тема – сухі і штучні фрукти, ягоди та спеції. Сюди добре 

впишуться ще й сизаль (волокна пальми), горіхи й гілки. Принципи ті ж, що і в 

квіткових букетах, але акцент робиться більше на чітких обрисах ліній, ніж на 

кольорі. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідея № 6. Вишивка 

Вишивати не обов’язково хрестиком або гладдю. Чудовий крейзі стиль дає 

широкі можливості. Це означає, що ми кріпимо, що хочемо і як хочемо за 

допомогою ниток. Ось вам і вишивка. Головна умова – карколомна краса. 

 

 
 

Як ви і самі вже зрозуміли, панно – це щось, зроблене на одному подиху, без 

болісних підготовок і зусиль. Дерзайте, прикрашайте свій будинок! 

 


