
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - Η τέχνη του Quilling 

Κατασκευή από λωρίδες χαρτιού  

Μια πολύ όμορφη τεχνική που αποτελεί από μόνη της μορφή τέχνης, είναι αυτή του 

«Paper Quilling». Είναι γνωστή και ως  «Paper Filigree»  ή απλά  «Quilling» .  

Η τεχνική αυτή ξεκίνησε από την εποχή της Αναγέννησης και αφορά το τύλιγμα 

μικρών χάρτινων λωρίδων σε ρολάκια, τα οποία συγκολλούνται και τελικά τη 

μορφοποίησή τους σε διάφορα σχήματα, δίνοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 

 

Υλικά που θα χρειαστούμε: 

 Έγχρωμο περιοδικό (εναλλακτικά: άσπρο ή χρωματιστό χαρτί και μπογιές) 

 Ψαλίδι 

 Κόλλα 

 Συνδετήρες (βοηθητικά)  

 

Καταρχήν να σας πω ότι προτείνω να χρησιμοποιήσουμε χαρτί από έγχρωμες 

σελίδες περιοδικών, ή ενός διαφημιστικού φυλλαδίου ή το χαρτί ενός χρωματιστού 

περιτυλίγματος από ένα δωράκι που πήραμε αυτές τις μέρες, στα πλαίσια της 

ανακύκλωσης και της χρήσης υλικών τα οποία θεωρούμε άχρηστα και συνήθως τα 

πετάμε. Στο σχολείο μας όμως έχουμε μάθει πολύ καλά ότι από μικρά και ασήμαντα 

(και καθόλου άχρηστα εν τέλη) υλικά μπορούμε να φτιάξουμε όμορφες κατασκευές, 

ανέξοδα και με σεβασμό προς το περιβάλλον.  

Πέραν τούτου όμως εναλλακτικά και εάν το προτιμάμε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε διάφορα χρωματιστά χαρτιά ή ακόμα και ένα απλό άσπρο χαρτί 

που θα το ζωγραφίσουμε μόνοι μας με ότι μπογιές διαθέτουμε και προτιμάμε. Οι 

νερομπογιές έχουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αφήνουμε όμως το χαρτί μας να 

στεγνώσει πολύ καλά πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή της πεταλούδας μας. 

 

 

 

 

 

 



Κατασκευή: 

 

 Κόβουμε 6 λωρίδες από το χαρτί μας, η μία λίγο μικρότερη από την άλλη. 

 

 Κολλάμε τη μία άκρη της κάθε λωρίδας με την άλλη άκρη της, ώστε να 

δημιουργηθεί ένας κρίκος. 

 
 

 Φτιάχνουμε έτσι τις 6 λωρίδες και με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει 6 

κρίκους. 

 

 Βάζουμε τους κρίκους τον έναν μέσα στον άλλον, με όλες τις ενώσεις σε μία 

μεριά.  

 
 

 Στο σημείο αυτό που είναι οι ενώσεις, κολλάμε τους κρίκους μεταξύ τους. Με 

ένα συνδετήρα κρατάμε ενωμένο το σημείο της ένωσης, για όσο χρειαστεί να 

σταθεροποιηθεί η κόλλα μας. 

 



 Πιέζουμε μαλακά τη βάση του φτερού της πεταλούδας, το σημείο της ένωσης 

δηλαδή των κρίκων, για να πάρουν ένα οβάλ σχήμα. 

 
 Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, φτιάχνουμε άλλους 6 κρίκους.   

                
 

Έτσι έχουμε έτοιμα τα δύο πάνω φτερά της πεταλούδας μας. 

 
 

 Για να φτιάξουμε τα δύο κάτω φτερά της πεταλούδας μας, τα οποία είναι 

μικρότερα, ακολουθούμε πάλι την ίδια διαδικασία άλλες δύο φορές. 

Μόνο που οι κρίκοι που φτιάχνουμε τώρα είναι 5 (ένας λιγότερος - δηλαδή χωρίς 

τη μεγάλη λωρίδα). 

 
 

 Έτσι έχουμε έτοιμα και τα δύο κάτω φτερά της πεταλούδας μας. 

  



 Κολλάμε μεταξύ τους τα 4 φτερά στο κέντρο. Χρησιμοποιούμε, εάν μας βοηθάει, 

ένα συνδετήρα σε κάθε σημείο ένωσης, ανά δύο δηλαδή φτερά, για να τα 

κρατήσουμε ενωμένα μέχρι να στεγνώσει η κόλλα μας. 

     

           

 Σχεδιάζουμε το σχήμα του σώματος της πεταλούδας και το κόβουμε γύρω γύρω. 

                  
 

 Κολλάμε το σώμα πάνω στα φτερά. 

 
 

 Κόβουμε μια ακόμα λωρίδα χαρτιού, για τις κεραίες. Τη διπλώνουμε στη μέση και 

τσακίζουμε με τα δάκτυλα μας τις δύο άκρες. 

               
 

 Κολλάμε το σημείο που διπλώσαμε, ανάμεσα στα πάνω φτερά.  

Έτοιμες και οι κεραίες της πεταλούδας. 



 
 

 Η πεταλούδα μας έχει ολοκληρωθεί.  

Με μια κλωστή που θα περάσουμε, μπορούμε να την κρεμάσουμε σε όποιο σημείο 

του σπιτιού μας θέλουμε.  

 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε πολλές και σε ποικιλίες χρωμάτων και 

μεγεθών πεταλούδες και να διακοσμήσουμε πολύ όμορφα και ανοιξιάτικα το χώρο 

μας, εσωτερικά και εξωτερικά του σπιτιού μας.  

Αυτήν την περίοδο που «μένουμε σπίτι», είναι η ευκαιρία να περιποιηθούμε το σπίτι 

μας, όπου περνάμε τόσο χρόνο σε αυτό. Κατασκευάζουμε μόνοι μας αντικείμενα για 

να το διακοσμήσουμε, ενώ συγχρόνως παίρνουμε ευχαρίστηση κι ικανοποίηση από 

τις δημιουργίες μας, παραμένοντας δραστήριοι. 

Παρακάτω θα δείτε και κάποιες ακόμα ιδέες – προτάσεις που έχουν γίνει με την 

τεχνική Gulling. Καλή σας διασκέδαση  

 



       

       

 

Και για προχωρημένους: 

       



 


