
VELYKŲ FLORISTIKA 
Velykų simbolio – kiaušinio 
gaminimo technologija 











Kiaušinio pagrindui 
padaryti reikės: 

 servetėlių ar tualetinio 
popieriaus, geriau pasirinkti 
spalvotas; 

 baliono; 

 lipnios juostelės; 

 pagrindo balionui įtvirtinti 
(stiklinės, puodelio); 

 plokščio (apie 1,5 cm 
pločio) šerinio teptuko; 

 vandens; 

 PVA klijų; 

 žirklių. 

 

 

 



Darbo eiga: 

 pripučiamas balionas ir 
lengvais judesiais, 
paspaudžiant 
siaurėjančią dalį, 
formuojama kiaušinio 
forma; 

 balionas įstatomas į 
stiklinę ar puodelį 
siaurėjančia dalimi; 

 patogu dirbti, kai 
balionas lipnia juostele 
priklijuojamas prie 
puodelio ar stiklinės; 



 servetėlė rankomis 
suplėšoma nedideliais 
fragmentais 
(gabalėliais); dengiant 
paviršių mažesniais 
fragmentais, tolygiau 
pasiskirsto paviršiaus 
storis; 

 PVA klijai praskiedžiami 
šiltu vandeniu, klijų turi 
būti labai nedaug, tiek, 
kad tirpalas nusidažytu 
blankia balta spalva, nuo 
klijų kiekio priklauso 
paviršiaus pobūdis – jis 
turėtų būti matinis, o ne 
blizgus; 

 



 paruošti klijai, teptuku plonu 
tolygiu sluoksniu tepami 
nedideliame plote ant baliono 
paviršiaus; 

 imamas servetėlės vieno 
sluoksnio fragmentas: 
 lengvai ištiesinant, fragmentas 

pridedamas ant  baliono 
paviršiaus,  

 leidžiama servetėlei sudrėkti, 

 kitas fragmentas dedamas 
šalia, klijuojant vienos  
servetėlės kraštą prie kitos 
krašto, pataisoma teptuku, 
jungiant kraštus, nereikėtų 
dėti sluoksnį ant sluoksnio,  

 palaipsniui klijuojant 
fragmentus,  uždengiamas 
pirmas paviršiaus sluoksnis; 



 galima servetėlę 
sudrėkinti klijų 
tirpale ir dėti ant 
baliono, 



 uždėjus vieną sluoksnį, 
paliekama išdžiūti; 

 Ant išdžiuvusio pirmo 
sluoksnio, kartojant 
veiksmus (tepami klijai), 
dedamas kitas sluoksnis; 
paskesni sluoksniai turėt
ų būti dedami tik ant 
išdžiuvusio 
servetėlių sluoksnio; 

 galima vienu metu uždėti 
ir kelis sluoksnius, 
priklauso kiek drėgmės 
susikaupė užtepus klijus, 
po to vėl leisti sluoksniui 
išdžiūti; 



Svarbiausia - neleisti 
labai raukšlėtis 
servetėlei, nes 
paviršius gausis 
gumbuotas, 
paviršius turi būti 
tolygus ir tvarkingas 
su gyslelėmis - 
nedideliais 
pasiraukšlėjimais. 

 



 Įvertinus, kad 
paviršius pakankamai 
tvirtas, iš baliono 
išleidžiamas oras.  

 Kraštus gražiau yra 
nuplėšti, o ne 
nukarpyti, natūraliau 
atrodo. Formuoti 
tvarkingus kraštus, 
reikėtų jau dengiant 
sluoksniais, tada 
nereikėtų koreguoti. 



Padarius kiaušinio 
konstrukciją, ji gali būti 
dekoruojama slėgimu 
džiovintais augalais 

  augalai klijuojami prie 
konstrukcijos paviršiaus;  

  ant augalų sluoksnio 
paviršiaus galima uždėti dar 
vieną popieriaus sluoksnį ir 
leisti išdžiūti. 





Dengiant sluoksniais, 
galima įtvirtinti 
lanksčias, plonas 
šakeles ar žolių 
stiebelius 



Kiaušinio “lukštą” galima daryti ir 
laikraštinio popieriaus, jis turėtų 
būti natūralus. 

Technologija kaip ir darant iš 
servetėlės 



Padaryta konstrukciją galima 
dekoruoti kiaušinio lukštais, prieš 
tai nudažius kontrastinga spalva – 
jeigu lukštas šviesus, tai pagrindas 
tamsus ir atvirkščiai. 



Kiaušinio lukštą  
galima suformuoti iš 
gipsinio tvarsčio 



Gipso pagrindui 
padaryti reikės: 

 baliono; 

 gipsinio tvarsčio 
ritinėlyje, ; 

 vandens; 

 žirklių. 



Darbo eiga 

 Žirklėmis sukarpomas 
gipsinis tvarstis; 



 tvarsčio fragmentas 
sudrėkinamas vandenyje, 
vandens sugėrimo 
laikas apie 15 sekundžių; 

 fragmentas dedamas ant 
baliono;  

 kitas fragmentas dedamas 
šalia, priglaudžiant vieną 
fragmento kraštą prie jau 
uždėto,  

 palaipsniui dedant 
fragmentus,  uždengiamas 
pirmas paviršiaus sluoksnis.  

 Tvarsčio stingimo laikas − 
4−6 min.  

 

 



Galima uždėti ne 
vieną sluoksnį, 
priklauso kokio 
lukšto reikia – 
transparantinio ar 
kompaktiško. 





Naudojant šią technologiją galima 
pasidaryti indą 

Norint pasidaryti indą kompozicijai, 
reikia formą uždengti pakavimo ar 
maistine plėvele. 

Indą galima pasidaryti iš servetėlių, 
popieriaus, gipsinio tvarsčio, 
formuojant ta pačia eiga kaip ir 
kiaušinio lukštą. 



Indą uždengiame 

plėvele 

Tvirtindami sluoksnį po 

sluoksnio, formuojame 

indo konstrukciją 

Paruošiame 

pasirinktą 

medžiagą 

Padarome tvirtą 

indo konstrukciją 



Jeigu reikia, dažome 

pasirinkta spalva 

Sutvarkome indo kraštus. Gražiau  

atrodo nekarpyti kraštai, todėl 

formuojant jau reikia stebėti ar 

kraštas tvarkingas 

Išimame 

plėvelę 
Atsargiai nuimame 

išdžiuvusią 

konstrukciją 





Formuojant 
konstrukciją, galima 
tvirtinti plonas 
lanksčias šakeles ar 
žolių stiebelius. 




