
УКРАСИ ОД РУЧНО 

ПРАВЉЕНОГ ПАПИРА



МАТЕРИЈАЛ

• Неколико кутија 
за јаја

• Пластични лавор

• Пластични 
поклопци

• Дрвофикс и вода

• Маказе или 
скалпел

• Акрилне боје



Основа - ПУЛПА

• Пулпа је смеса 
направљена од 
целулозног праха, 
везива и воде

• Исцепкајте  
кутије на ситне 
комаде

• И убаците их у 
лавор



Припрема пулпе 

• Прелијте исцепкане 

папириће врућом 

водом

• Оставите их да 

одстоје неколико сати 

док папир не омекша



Пулпа

• Након што папир 

одстоји у води неколико 

сати (од 3-6 ч) много се 

лакше цепа на ситније 

комаде

• Напослетку га можете и 

месити као тесто у 

компактну смесу



Калупи

• За калупе употребите 

пластичне поклопце

• Можете искористити 

поклопце од разних 

амбалажа, различитих 

облика и величина



Израда папира

• У пулпу додајте кашику 
дрвофикса 

• Дрвофикс је лепак који 
ћемо искористити за везиво 
како би се папир боље 
слепио

• Истисните руком вишак 
воде из пулпе и утисните је 
у поклопац



Оставите папир да се осуши

• Будите стрпљиви приликом 
сушења

• Трајање сушења зависи од 
температуре и влажности 

• Ако се папир не осуши добро 
долази до цепања

• Препорука је да оставите папир 
да преноћи

• Влажан папир • Делимично сув



Папир
• Сув папир

• Сув папир се 

препознаје по боји

• Што се више суши, 

све је светлији

• И по чврстини, 

када је скроз сув, 

лако се одваја од 

калупа



Осликавање папира

• Ивице папира можете 
поравнати маказама 
или скалпелом

• Папир осликавате 
акрилним бојама, 
наносећи боју 
директно на папир

• Акрилне боје се 
разређују водом по 
потреби

• Тема: слободна



Украс од ручно прављеног папира

• Можете пробушити папир 
скалпелом и провући силк 
(најлон за пецање) 

• Са друге стране вежете чвор 
како бисте имали закачаљку 

• Такође можете користити 
иглу и конац, код тањих 
папира или једноставно 
залепите парче канапа 
дрвофиксом



Задатак

• Фотографишите читав процес израде украса од ручно прављеног папира 

• Пошаљите ми 5 фотографија на мејл: ugljesa.colic@gmail.com
• 1. фотографија приликом израде пулпе

• 2. фотографија калупа

• 3. фотографија папира, осушеног и спремног за рад

• 4. фотографија приликом осликавања папира

• 5. фотографија готовог украса

• Срећан рад!


