
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ QUILLING – ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

ΤΥΛΙΓΩ ΛΩΡΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΦΤΙΑΧΝΩ ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  

 

 

Α) ΤΥΛΙΓΩ ΛΩΡΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 

 

Την προηγούμενη εβδομάδα (24-04-2020) γνωρίσαμε την τεχνική Quilling και 

φτιάξαμε μία όμορφη πεταλούδα από λωρίδες χαρτιού. 

Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε, τυλίγοντας λωρίδες χαρτιού, να φτιάξουμε κάποια 

σχήματα λίγο πιο πολύπλοκα αλλά πολύ πολύ όμορφα και ιδιαίτερα.  

  

 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι απλά και μας είναι ήδη γνωστά:  

 

       χαρτί,  ψαλίδι, κόλλα.  

 

Αυτή τη φορά όμως θα χρησιμοποιήσουμε και κάτι για να τυλίγουμε γύρω από 

αυτό τη λωρίδα του χαρτιού μας. Μπορεί να είναι:  

 ένα τσιμπιδάκι για τα μαλλιά ή ένα απλό ξυλάκι (καλαμάκι ή οδοντογλυφίδα), ένα 

μολύβι ή ότι άλλο σκεφτούμε. Τα παλιά τα χρόνια, τύλιγαν της λωρίδες χαρτιού, 

γύρω από ένα καλάμι φτερού, όπως αυτά που χρησιμοποιούσαν για γράψιμο. 

 



Κατασκευή σχημάτων:  
 

 Απλή στρογγυλή σπείρα:  

             
 

- Περνάμε την άκρη της χάρτινης λωρίδας μας μέσα στο τσιμπιδάκι 

- Τυλίγουμε γύρω γύρω το χαρτί, στρίβοντας το τσιμπιδάκι 

- Βγάζουμε το μικρό ρολό από το τσιμπιδάκι 

- Για μια μικρή σπείρα αφήνουμε το χαρτί τυλιγμένο σφικτά 

- Για μια μεγαλύτερη σπείρα, αφήνουμε λίγο το χαρτί να ξετυλιχθεί 

- Στερεώνουμε την ελεύθερη άκρη της σπείρας με μια σταγόνας κόλλα 

 

 Δάκρυα: 

 
- Φτιάχνουμε μια χαλαρή στρογγυλή σπείρα 

- Με τα δάκτυλα μας τσιμπάμε τη μία άκρη για να σχηματισθεί η μύτη 

 

 Μάτια: 

 



- Φτιάχνουμε μια χαλαρή στρογγυλή σπείρα 

- Με τα δάκτυλα μας τσιμπάμε τη μία άκρη και την άλλη για να σχηματισθούν δύο  

  μύτες. 

 

 Φύλλα: 

 
 

- Φτιάχνουμε μια χαλαρή στρογγυλή σπείρα 

- Με τα δάκτυλα μας τσιμπάμε τη μία άκρη και την άλλη για να σχηματισθούν δύο  

  μύτες (όπως το σχήμα του ματιού) 

- Πιέζουμε τη στρογγυλή σπείρα κι εσωτερικά ώστε να ισιώσει στο κέντρο της 

- Με τα δάκτυλα μας στρίβουμε τις μύτες σε αντίθετες κατευθύνσεις. 

 

 Έλικες: 

 
- Φτιάχνουμε μια χαλαρή στρογγυλή σπείρα 

- Ξετυλίγουμε τη μισή 

- Ξετυλίγουμε μια χαλαρή σπείρα στην άλλη άκρη 

 

 Καρδιές: 

 



- Φτιάχνουμε ένα έλικα όπως περιγράψαμε παραπάνω 

- Με τα δάκτυλα μας τσιμπάμε στη μέση τη λωρίδα του έλικα για να γίνει η μύτη 

 

 Σχήμα-V: 

 
- Φτιάχνουμε μία καρδιά  όπως περιγράψαμε παραπάνω 

- Στο σημείο που είναι η μύτη, το γυρνάμε προς τα έξω, προς την αντίθετη   

  κατεύθυνση, δηλαδή κατεύθυνση και το ξανατσιμπάμε με τα δάκτυλα μας 

 

 Σχήμα-S: 

 
- Φτιάχνουμε μια χαλαρή στρογγυλή σπείρα στη μία άκρη της λωρίδας μας 

- Φτιάχνουμε μια χαλαρή στρογγυλή σπείρα στην άλλη άκρη της λωρίδας μας,   

  προσοχή όμως, προς την αντίθετη κατεύθυνση 

 

 

 

 

 

 

 



Β) ΦΤΙΑΧΝΩ ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Αφού φτιάξαμε τα παραπάνω σχήματα, μπορούμε να κατασκευάσουμε 

πρωτότυπες εικόνες, κολλώντας τα σχήματα αυτά πάνω σε χαρτόνι: 

 

«Το Ταξίδι Των Σαλιγκαριών» 

 

     
 

 
 

 

- Δοκιμάζουμε να διαφοροποιούμε τα σχήματα προκειμένου να 

ταιριάζουν στην εικόνα μας, σύμφωνα με τη φαντασία μας. 

- Χρησιμοποιούμε διάφορα μήκη χαρτιού για να φτιάξουμε σχήματα 

μεγαλύτερα, μικρότερα, χαλαρότερα ή σφικτότερα.  

- Βάζουμε κόλλα μόνο σ’ ένα σημείο του σχήματος μας, διατηρώντας 

έτσι την εικόνα μας καθαρή και αφήνοντας τις σπείρες μας ελεύθερες 

να διατηρήσουν καλύτερα το φυσικό τους σχήμα, γιατί όχι και να 

ταλαντεύονται. 

 
 

 

 

 



Πολλές φορές οι απλές εικόνες είναι και οι πιο εντυπωσιακές: 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 


