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Σελίδα... στον χρόνο!

Δραστηριότητα
Συμπληρωματικό υλικό

Μια κάρτα με ευχές 
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Σελίδα

Δραστηριότητα 

Αυτά τα Χριστούγεννα όλα είναι διαφορετικά! Ας αφήσουμε στην 
άκρη τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές μας για να στεί-
λουμε χριστουγεννιάτικες ευχές σε φίλους, συγγενείς ακόμη και 
σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε προσωπικά, με έναν παρα-
δοσιακό τρόπο! 

Με κύρια εργαλεία τη φαντασία και την επινοητικότητα και αξι-
οποιώντας τα χέρια σας, στο εργαστήριο αυτό θα δημιουργήσε-
τε μια κάρτα με ευχές για να την στείλετε  ταχυδρομικά σε μια 
βιβλιοθήκη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών (πληροφορίες 
για την βιβλιοθήκη-παραλήπτη θα σας δώσει η βιβλιοθήκη του 
τόπου σας). Χρησιμοποιήστε χαρτιά και υλικά που έχετε στο 
σπίτι σας για να δημιουργήσετε πρωτότυπες και ξεχωριστές χρι-
στουγεννιάτικες κάρτες στις οποίες θα γράψετε τις ευχές σας. 
Αξιοποιήστε το πρότυπο της κάρτας που θα βρείτε στο συ-
μπληρωματικό υλικό και διακοσμήστε την με ξεχωριστά σχέδια 
«Quilling», κολάζ, ντεκουπάζ ή και με απλές ζωγραφιές. Παρακά-
τω θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την προτεινόμενη τεχνική 
διακόσμησης της κάρτας που θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψε-
τε τις δυνατότητες του paper quilling χρησιμοποιώντας χρωματι-
στές τυλιγμένες λωρίδες χαρτιού σε διάφορα σχέδια. 
Όποια τεχνική και αν χρησιμοποιήσετε, όπως κι αν επιλέξετε να 
διακοσμήσετε την κάρτα σας, να θυμάστε πως μεγαλύτερη σημα-
σία έχουν οι ευχές σας και η χαρά που θα δώσετε με αυτές στους 
ανθρώπους της βιβλιοθήκης που θα την παραλάβει!



3 © Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος We support the Sustainable Development Goals
DB

Το  «Quilling» ή αλλιώς «Paper Filigree» είναι η τεχνική που σχε-
τίζεται με το τύλιγμα μικρών χάρτινων λωρίδων σε ρολάκια, τα 
οποία στη συνέχεια διαμορφώνονται και συγκολλούνται μεταξύ 
τους σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα. 

Η ετυμολογία του «Quilling» πιστεύεται ότι προήλθε από τις πέ-
νες με φτερά πουλιών «quills» που χρησιμοποιήθηκαν από Ευ-
ρωπαίους κληρικούς ως κύριο εργαλείο για το τύλιγμα των λωρί-
δων χαρτιού σε διάφορα σχέδια. Ουσιαστικά, το χαρτί τυλίγεται, 
περιτυλίγεται, κυρτώνεται, στρίβεται για να δημιουργήσει μοτίβα 
που θα διακοσμήσουν ευχετήριες κάρτες, εικόνες, κουτιά, κ.λπ. 

Η τεχνική του «Paper Quilling» είναι πολύ παλιά και πρόκειται για 
μια τέχνη με πλούσια ιστορία που εκτείνεται σε πολλούς πολιτι-
σμούς. Αν και η ακριβής προέλευσή του είναι  άγνωστη, πιστεύ-
εται ότι προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτο. Κατά τη διάρκεια 
της Αναγέννησης χρησιμοποιήθηκε από Γαλλίδες και Ιταλίδες 
καλόγριες και μοναχούς για να διακοσμήσουν εξώφυλλα βιβλί-
ων και θρησκευτικά αντικείμενα. Το χαρτί που χρησιμοποιούσαν 
ήταν λωρίδες χαρτιού κομμένες από τις επιχρυσωμένες άκρες 
των βιβλίων.
Τον 18ο και τον 19ο αιώνα έγινε δημοφιλής στην Ευρώπη καθώς 
πρόσφερε ευχάριστη ασχολία στις εύπορες γυναίκες. Αναφορές  
βρίσκουμε στο πρώτο μυθιστόρημα της Jane Austen, «Sense and 
Sensibility», καθώς και σε μία έκδοση του περιοδικού New Lady's 
του 1786. Εξαπλώθηκε, επίσης, στην Αμερική την περίοδο των 
αποικιών.

Υλικά

- Έγχρωμο περιοδικό  
ή χαρτί περιτυλίγματος 
ή χρωματιστά χαρτιά

- Ψαλίδι  
- Κόλλα  
- οδοντογλυφίδες
- χρωματιστό χαρτόνι  Α4 
- ξυλομπογιές/ μαρκαδόρους
- κορδέλες, χάντρες, 

κουμπιά και ό,τι άλλο θέλετε…

Η τεχνική  του  
«Paper Quilling» ή  
«Paper Filigree» ή 
απλά «Quilling» 

Σελίδα

Δραστηριότητα 
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1 Χρωματιστές 
Λωρίδες

2 Μέγεθος της σπείρας, 
σχήμα και κόλλημα.

Επιλέξτε τα χαρτιά με τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε 
σχέδια «Quilling». Κόψτε με το ψαλίδι τουλάχιστον 20 λωρίδες 
χαρτιού με πλάτος από 3mm - 25mm. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς 
στο συμπληρωματικό υλικό.

Όλη η βασική διαδικασία ξεκινά με το τύλιγμα, 
μετά φτιάχνουμε το μέγεθος και κάποια τα κολλάμε.

, Αρχικά, απλώστε ένα χαρτί/ χαρτόνι σε μια  επιφάνεια
για να τοποθετείτε πάνω τα σχήματα από τα ρολάκια που 
θα φτιάχνετε.

, Στη συνέχεια, πάρτε τις λωρίδες του χαρτιού και 
ξεκινήστε να τις τυλίγετε σε ρολά με τη βοήθεια μιας 
οδοντογλυφίδας ή ενός μολυβιού.

, Τοποθετήστε τη μια άκρη του χαρτιού πάνω στην 
οδοντογλυφίδα και αρχίστε να τυλίγετε το χαρτί. Μόλις 
σχηματίσετε το μέγεθος και το σχήμα του ρολού που 
επιθυμείτε, βγάζετε την οδοντογλυφίδα και κολλάτε την 
άκρη του με λευκή κόλλα.

, Προσπαθήστε να φανταστείτε μια εικόνα που θέλετε 
να φτιάξετε, για να σας κατευθύνει στην επιλογή σχημάτων 
και χρωμάτων. Για το μέγεθος των σχημάτων μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε διάφορα αντικείμενα για οδηγό π.χ. 
κουμπιά, καπάκια, κρίκους κ.τ.λ. 

*Tip: Υπάρχουν πάνω από τριάντα 
βασικά σχήματα quilling. 
Τα περισσότερα από αυτά τα 
σχήματα βασίζονται σε μια 
απλή κλειστή σπείρα ή σε ένα 
τυλιγμένο ρολάκι. Μπορείτε να 
απολαύσετε τη διαδικασία αυτή 
μαζί με φίλους ή συγγενείς!

Σελίδα

Δραστηριότητα 

Πηγή εικόνας:
en.wikipedia.org
(CC BY-SA 3.0)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:QuillingShapes.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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Συνδυασμός 
σχημάτων 

Αρχίστε να συνδυάζετε τα quilling σχήματα για να δημιουργή-
σετε παραστάσεις και συνθέσεις. 
Οι συνδυασμοί είναι απεριόριστοι! Αυτό είναι που κάνει και την 
κάθε κάρτα μοναδική!

, Εκτυπώστε την κάρτα που θα βρείτε στο συμπληρωματικό 
υλικό σε λευκό ή χρωματιστό Α4 (ιδανικά σε ένα χοντρό 
χαρτί ή χαρτόνι τύπου κανσόν).

, Κολλήστε στο μπροστινό μέρος της κάρτας την σύνθεση 
quilling που δημιουργήσατε.

, Μόλις τελειώσετε την κατασκευή της, μπορείτε να γράψετε 
τις ευχές σας, να συμπληρώσετε μια ζωγραφιά, ένα από-
σπασμα από το αγαπημένο σας χριστουγεννιάτικο βιβλίο, 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

, Τοποθετήστε την κάρτα σας σε έναν λευκό φάκελο, 
συμπληρώστε τα στοιχεία του αποστολέα (του εαυτού σας 
δηλαδή) καθώς και του παραλήπτη. Πληροφορίες για τον 
παραλήπτη της κάρτας σας θα σας δώσει ο υπεύθυνος της 
βιβλιοθήκης σας.

, Η ευχετήρια κάρτα σας είναι έτοιμη να ταξιδέψει. 
Επισκεφθείτε το ταχυδρομείο της περιοχής σας (ΕΛ.ΤΑ) και 
στείλτε την χριστουγεννιάτικη κάρτα σας. Οι υπεύθυνοι που 
θα παραλαμβάνουν τις κάρτες θα τις στολίσουν στις βιβλιο-
θήκες με σκοπό οι ευχές να «πιάσουν» τόπο και να πραγμα-
τοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.

Οδηγίες

3
Σελίδα

Δραστηριότητα 

Πηγή εικόνας:
commons.wikimedia.org
(CC BY-SA 4.0)

Καλή επιτυχία και πολλές ευχές για όμορφα και 
δημιουργικά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο 
και αισιόδοξο νέο έτος!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handcrafted_greeting_card_made_by_quilling_red_n_white_flowers.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:QuillingShapes.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode


Συμπληρωματικό υλικό - 3 χιλιοστά



Συμπληρωματικό υλικό - 6 χιλιοστά



Συμπληρωματικό υλικό - 9 χιλιοστά
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ΑλλάΖω Σελίδα
...στον χρόνο

Μια κάρτα με ευχές
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ΑλλάΖω Σελίδα
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Μια κάρτα με ευχές


