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ВСТУП 

 

Улюблене зимове свято малюків, та й дорослих, вже не за горами. Тож, 

саме час почати готуватися до новорічно-різдвяних свят. Пора створювати 

новорічно-різдвяний настрій у своїх домівках, надихнувшись простими ідеями. 

Прекрасними елементами декорування оселі є новорічні іграшки з глітерного 

фоамірану, створені власноручно, адже вони — незвичайні і унікальні — 

стануть відмінним подарунком для рідних. 

Багато хто навіть не підозрює, що є величезна безліч простих і 

невигадливих ідей, як зробити новорічні прикраси та ялинкові іграшки з 

підручних матеріалів. Єдине, що треба докупити (якщо у вас цього ще немає) - 

це термоклей, або клей-пістолет. Цей інструмент - незамінний помічник для 

всіх, хто займається творчістю і рукоділлям, паличка-виручалочка при 

створенні будь-якого декору. 

Глітерний фоаміран — це яскравий, блискучий фоаміран зі щедрим 

напиленням блискіток. Цей фоаміран односторонній, тобто, з виворітної 

сторони не покритий глітером. Такий матеріал має блискучу гладку поверхню. 

Блискітки з листів глітерного фоамірану не осипаються і не липнуть до рук під 

час творчого процесу, а роботи виходять дуже оригінальними. 

Вирізняють ще і клейовий глітерний фоаміран — це блискучий 

фоаміран, який має липучий клейовий шар із виворітної сторони аркуша. 

Зручністю такого фоамірану є те, що в роботі немає потреби додатково 

застосовувати клей, досить вирізати потрібну фігурку, відліпити від листка 

захисну плівку і прикріпити елемент до основи. 

Клейовий глітерний фоаміран використовують для створення 

двохсторонніх глітерних іграшок, магнітів на холодильник, розкішних 

святкових фонів, декору для скрапбукінгу, квітів, різноманітної декоративної 

біжутерії. 

Товщина глітерного фоамірану в залежності від виду та виробника може 

варіюватися від 0,8 до 2 міліметрів в товщині. Він дуже пластичний, гарно 

розтягується, легко ріжеться ножицями, витискається молдами, піддається 

додатковому підфарбовуванню у потрібний відтінок. 

Листи фоамірану легко зберігати, готові вироби не бояться стискання і 

води, легко миються, ненамокаючи. Цей матеріал не псується при різкому 

перепаді температури. Глітерний фоаміран не токсичний. 

Глітерний фоаміран відкриває безмежні можливості для здійснення 

творчих фантазій як для професіоналів, так і для початківців. 

Новорічні іграшки з глітерного фоамірану вирізняються завше своєю 

святковістю. З глітерного фоамірану можна виготовити цікаві новорічні 

прикраси власноруч. 

 



ПЕРШИЙ  ВАРІАНТ 

 

Необхідний матеріал: 

- Обрізкі фоамірана (по 5 однакових трикутника) двох 

кольорів; 

- Клейовий пістолет; 

- Стрічка для петельки; 

- Прикраси (будь-які) 

До однієї з бокових сторін (катету) трикутника приклеюємо довгу сторону (гіпотенузу) трикутника 

іншого кольору (як показано на фото знизу) 

   
   

 

<     І так, по черзі, по колу, 

склеюємо всі трикутники. 

 

Отримаємо різнокольорову 

сніжинку                           > 

 
   

 

Прикрашаємо її посередині 

будь-якою прикрасою 

 
З тоненької стрічки/нитки/лескі тощо робимо петлю та приклеюємо її  зі зворотного  боку сніжинки 

   
Наша іграшка ГОТОВА! Можна прикрашати ялинку. 

 
 



ДРУГИЙ  ВАРІАНТ 

 

Необхідний матеріал: 

- Обрізкі фоамірана 

(однакові трикутники) 

одного кольора; 

- Клейовий пістолет; 

- Стрічка для петельки; 

- Прикраси (будь-які)  

З’єднуємо два кута трикутника за допомогою клейового пістолета, як показано на фото знизу 

   
   

 

<  Отримаємо 7 штук об’ємних заготівок. 

 

І приступаємо до їх склеювання  ˅ 

До короткої сторони клеїмо довгу, як показано на фото знизу 

   
   

 

<  Продовжуємо склеювати 

всі заготівки, поки на 

отримаємо таку об’ємну 

сніжинку.          > 

(колір заготівок можна 

змінювати за бажанням!) 

 
З тоненької стрічки/нитки/лескі тощо робимо петлю  

   
та приклеюємо між двох останніх заготівок 



   
 

 

В центрі сніжинки з обох 

боків кріпимо прикрасу. 

 
Наша іграшка ГОТОВА! Можна прикрашати ялинку. 

 
 

ФАНТАЗУЙТЕ! 

 
 

 

 При розробці методичних вказівок використані фото  майстер-класу Анни Константинової 

за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=fqfbZmCTokY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqfbZmCTokY

