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Сьогодні ми власними руками зробимо екзотичну квітку - білу орхідею 
фаленопсис з фоамірану.  
Нам знадобляться для цього наступні матеріали: 
- Картон або папір для шаблонів; зубочистка або товста голка; ножиці; 
фоаміран білого кольору для пелюсток і жовтого для серединки; шпилька з 
бусинкою на одному кінці; художня пастель коричневого кольору; олівець, 
свічка, клейовий пістолет. 
Найкраще використовувати для шаблону, справжню квітку орхідеї, яку 
необхідно акуратно розібрати на окремі деталі і покласти під прес, щоб вони 
вирівнялися. Потім обводимо всі частини на картоні і вирізаємо. 

 
Якщо у вас немає такої квітки. то можна збільшити шаблони в комп'ютері до 
бажаного розміру і змалювати. 

 
Далі обводимо всі шаблони на фоамірані за допомогою зубочистки або 
товстої голки. Середину вирізаємо з жовтого фоамірану. Пелюстка, який 
одинарний, обводимо спочатку один раз, потім розгортаємо його симетрично 
і обводимо його дзеркальне відображення. В результаті у нас вийде подвійна 
деталь з двох пелюсток, як в орхідеї. 



 
Серединки кожної пелюстки трохи розтягуємо, вдавлюючи великими 
пальцями і створюючи обсяг. 

 
Також трохи зовсім розтягуємо краю пелюсток. 

 
Художньої пастеллю прорисовуємо серединки двох нижніх пелюсток і 
верхню частину і середину жовтої заготовки. В цьому випадку потрібно 
розтушувати пастель, щоб не було чіткого краю. 



 
Пронизуємо шпильку в тому місці, як вказано на малюнку. Якщо 
придивитися, то в цьому ж місці в цьому квітці також є подібна деталь. Але в 
нашому випадку, голка зі зворотного боку ще послужить фіксатором для 
пелюсток. 

 
Для того щоб сформувати закручену серединку, ми беремо шпильку за 
гострий кінець і всього на пару секунд тримаємо вниз бусиною над полум'ям 
свічки, ледве торкаючись його тепла. 



 
Заготівля швидко згортається і набуває потрібної нам форму. 

 
Починаємо збирати наш квіточку. Спочатку нанизуємо посередині подвійний 
пелюстка і приклеюємо його. 

 



Потім нанизуємо заготовку з трьох пелюсток, не заходячи голкою на два 
інших. 

 
Виходить така ніжна орхідея з фоамірану, яку не відрізниш від справжньої і 
можна прикріпити до шпильки або будь-чого іншого. 

 
 
 


