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Вироби на Хеллоуїн — як зробити в домашніх умовах 

 

Ніч усіх святих або Хеллоуїн шанується у всіх англомовних країнах ще з часів 

язичництва. У нас це свято шанує в основному молодь і маленькі діти, адже тільки в 

цю ніч можна трошки пустувати. Щоб святкування пройшло вдало, необхідно 

створити в будинку особливу атмосферу. Розвісьте по дому павутину, зловісних 

привидів з марлі з павучками або змайструєте інші вироби на Хеллоуїн. 

 

Що таке Хеллоуїн 

 

Ніч на 1 листопада – сама зловісна в році. В цей день не тільки безповоротно 

йде тепло і починається зима, вважалося, що в цю ніч на землю виходять злі духи, 

прокидається нечисть, приходять страшні чудовиська з інших світів. Щоб хоч якось 

захиститися від навали злих сил, люди стали переодягатися в страшні костюми, 

прикрашати будинки зображеннями вампірів і відьом, вирізати страшні морди на 

гарбузах, тим самим як би зливаючись з натовпом. 

Від цих забобонів і з’явився дивовижний свято – Хеллоуїн. Раніше ніч усіх 

святих святкували тільки у Великобританії і Північної Ірландії, після святом 

захопилися інші європейські країни, а в 20 столітті мода на його атрибутику 

поширилася і в нас. Молодь і діти з захопленням прийняли цю ідею і з тих пір кожен 

рік 31 жовтня активно святкують «чорну» дату, прикрашаючи свої житла різними 

лиховісними символами. 

 

Вироби на Хелловін своїми руками 

 

Щоб ніч всіх святих пройшла весело і трохи зловісно, необхідно створити 

святкову атмосферу у себе вдома: зшити або купити страшні вбрання, особливим 

чином оформити вікна, дверні отвори, столи. Головний атрибут свята – ліхтарики 

Джека, які вирізають з свіжих гарбузів, а всередину вставляють палаючу свічку. Дуже 

популярні гірлянди для прикраси вікон з осіннього листя різних кольорів, паперових 

привидів та інших духів. 

Дверні прорізи можна прикрасити підвісками з кажанів, а по центру святкового 

столу поставити пиріг у вигляді голови вампіра. Для прикраси столу також 

використовують криваві свічки, зроблені своїми руками, печуть забавне печиво у 

вигляді очей ящера, пальців відьми, подають гостям особливі напої: Кривава Мері, 

Відьомське зілля, Кривавий диявол та інші. При наявності простих матеріалів і 

крапельки терпіння можна втілити в життя будь-які ідеї на Хелловін своїми руками. 

 

Вироби з паперу 

 



Найпростіший матеріал для прикрас будинку, який завжди знайдеться під 

рукою – папір, ножиці, картон, клей. З такого простого базового набору можна 

створити безліч різних виробів для святкування Хеллоуїна. З паперу можна склеїти 

оригінальну павутинку, а якщо додати трішки фантазії по її центру оживе чорний 

павук. Спробуйте зробити запропоновані нижче вироби для Хеллоуїна своїми 

руками. 

 

Привид 

 

Для прикраси вікон ідеально підійдуть різноманітні гірлянди. Зробити їх можна 

зі звичайної або гофрованого паперу. Ці милі привиди послужать відмінним 

тематичним прикрасою кімнати до Хелловіну. Щоб зробити гірлянду з привидів, 

дотримуйтесь інструкції: 

 

1. Візьміть шматочок рулонного паперу, виріжте смужку заввишки близько 8 

сантиметрів. Довжина повинна бути за розміром вікна. 

2. На окремому аркуші паперу намалюйте шаблон привидів або скачайте 

готовий ескіз через інтернет. 

3. Основну смужку паперу, складіть гармошкою так, щоб ширина кожного 

квадрата відповідала трафаретом. 

4. Прикладіть ескіз до гармошці, ручкою позначте краю привидів. 

5. Виріжте гірлянду чітко по лініях, ретельно обробляючи дрібні деталі. 

6. На готової гірлянді флуоресцентними мітками домалюйте очі, ніс, рот. 

7. Просмикніть нитку, прикріпіть гірлянду до вікна. 

 

 

 

Маленькі ковпаки, як у відмочки 

 

Якщо ви плануєте влаштувати на честь Хеллоуїна справжній бенкет, такі 

капелюхи стануть відмінним прикрас святкового десерту або коктейлю. Запросіть 

дитину взяти участь у процесі створення мініатюр, попросивши його вирізати з 



паперу невеликі кружечки. Повноцінний процес виготовлення колпаков повинен 

виглядати так: 

 

1. Заготовте чорну папір, ножиці, клей, зубочистки. 

2. На папері намалюйте три кола: один побільше і два маленьких. 

3. Коло великого діаметру розріжте навпіл. 

4. За допомогою зубочистки поверніть папір конусом. 

5. Злегка підігніть нижню частину. 

6. Щоб закріпити верхню частину капелюшки використовуйте клей. 

Промажте відворот, приєднайте ковпак до кола меншого діаметру. 

7. Дайте клею просохнути. 

 

 
 

Більш детально розглянемо, як можна зробити подарункові пакети на Хеллуїм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Для виготовлення подарункового пакету вам необхідні наступні матеріали/інструменти:  

 кольоровий папір формату А4, 

 білий папір формату А5, 

 ножиці, 

 клей, 

 чорний маркер/фломастер/олівець 

   

   

Аркуш кольорового 

паперу згинаємо навпіл, 

залишаючи кромку в (1,5-

2) см  

   

 

← Робимо згин в районі 

кромки 

 

Розгортаємо аркуш та 

підрізаємо на кромці кути 

→ 

 
   

 

← Кромку промазуємо 

клеєм, згортаємо аркуш та 

приклеюємо                     → 

 
З одного боку згинаємо на 5 см. З двох боків загибаємо кути. 

 
  

   



 

Розкриваємо середину і 

викладаємо по лінії згину 

 
   

 

← Згибаємо один край, 

перетиная лінії згину 

приблизно на (7-8) мм. 

Другий край згинаємо 

внахльост на перший 

      → 

 

 

 

 

←     І приклеюємо    → 

  

  
   

 

Робимо загиби на 1 см з 

двох боків 

 
   

 Розгортаємо пакет  

  
 

   

 

На білому аркуші паперу 

малюємо очі та вирізаємо 

 
   

Верх пакету загибаємо приблизно на 6 см та прикрашаємо «страшними деталями» 



   
   

ФАНТАЗУЙТЕ! 
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