Дистанційне навчання для учасників гуртка: « ВИТИНАНКИ»
Керівник гуртка: Корж А. В.

Тема №3: Як робити витинанки з паперу.
Витинанки прийшли з українського декоративно-прикладного мистецтва.
«Витинати» - значить «вирізати». Їх за традицією виготовляють з листів білого
кольору, але можливі варіації.
За час свого існування техніка виготовлення цього декору удосконалювалася,
тому з'явилося кілька видів витинанки:





плоска фігура для кріплення на рівну поверхню;
фігура з підігнутими краями, які надають легкої об'ємності;
комбінована об'ємна фігура з декількох паперових частин;
композиція - картина або малюнок з декількох фігур.

У порівнянні зі звичними, витинанка має ряд естетичних переваг:
1. Ви можете створювати персонажів улюблених казок і мультфільмів, цілі
картини, міста, казкові історії - яке завгодно зображення.
2. Є можливість робити об'ємні фігури.
3. Витинанка може бути прикріплена до вікна, меблів, стіни, розміщена,
підвішена на ниточці.
4. Вирізання фігур разом з дорослими може стати захоплюючою грою для
дітей.

Разом з тим витинанку не так швидко і просто виготовити. Композиція може
складатися з тонких ліній, вирізування яких вимагає посидючості, ретельності
і акуратності.

Порада:

Краса витинанки не залежить від ваших художніх здібностей.
Фігуру для вирізання не обов'язково малювати від руки - готовий шаблон
можна скачати і роздрукувати. Тому простір для фантазії необмежений.

ТЕМА №4 Як вирізати витинанку
В ідеалі витинанку швидше і зручніше вирізати за допомогою спеціального
приладдя, хоча можна обійтися і підручними засобами. У цьому списку інструменти та матеріали, необхідні для процесу, в тому числі і їх бюджетний
аналог:






макетний ніж або його канцелярський варіант;
спеціальний килимок для різання або проста фанерна дощечка;
манікюрні ножиці;
папір;
нитки, клеюча стрічка, мильний розчин - для закріплення готової фігури
на поверхні.

Як правило, при виготовленні витинанки використовують клей. Також,
складні об'ємні фігури скріплюються між собою за рахунок прорізів і пазів або
за допомогою ниток.
Виготовлення витинанки відбувається в 5 етапів:
1. Підготовка. Якщо ви використовуєте для вирізання ніж, то розмістіть
роздрукований або намальований шаблон на робочій поверхні.
Підкладіть під низ чистий аркуш паперу і отриману позицію зафіксуйте на
поверхні - наприклад, клеючою стрічкою.
2. Прорізка дрібних деталей. Зайві шматочки паперу відразу забирайте з
поверхні, щоб контролювати якість процесу.
3. Вирізання великих елементів у внутрішній частині аркуша.
4. Вирізання по контуру фігури. Витинанка готова!
5. Створення зображення і закріплення витинанки в кімнаті.

Порада: Якщо потрібно кілька однакових малюнків, підкладіть під шаблон
більше чистих аркушів.

