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      Канзаші – це японська техніка виготовленя 
прикрас  для волосся.  

  Із ленти або шовкової ткани роблять квіти  
або їх елементи які прикріпляють на шпильку 
або заколку.  

 Канзаші – це японська 

техніка виготовленя прикрас  

для волосся.  

  Із стрічки або 

шовкової ткани роблять 

квіти  або їх елементи які 

прикріпляють на шпильку 

або заколку.  



 

 Технику «канзаші» придумали ремісники із 

Японії на замовлення Гейш. 



 

Це ціле мистецтво , яке дозворяє 

творити і  робити прикрасне. 



 

 Традиційні канзаші виготовляють з крихітних 

квадратів та прямокутників шовку, які складають у 

пелюстки за допомогою методів оригамі.  

 Такі квіти можуть складатися як з п'яти, так із 75 

пелюсток, а то й більше, в залежності від конкретного 

випадку. Пелюстки теж бувають різні за розмірами та 

формою, переважно гострі чи круглі.  

 



 

 Вперше канзаші з'явилися приблизно 

чотириста років тому, коли в Японії 

змінився стиль жіночої зачіски. Від 

традиційного стилю тарегамі (довге 

спадаюче волосся), жінки перейшли до 

ніхонга, в якому волосся збиралося в 

різноманітні химерні форми і укладалося 

за допомогою гребенів і шпильок.  Зараз 

це мистецтво популярне у багатьох 

країнах, в тому числі і в Україні. 



 

 Наші майстри внесли у 

канзаші український колорит, 

використовуючи кольори і 

символіку притаманну лише 

нашому народові. 

 Виготовляють з модулів не 

тільки прикраси для волосся, а й 

різні предмети інтер’єру, брошки, 

кольє,  панно, а також  цій  

техніці оздоблюють текстильні 

вироби. Тому ця техніка є 

актуальною для вивчення учнів 

у школі. 



 

Майстер клас по виготовленню  

соняшника у техніці канзаші 

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_6815.jpeg


 

 Для соняшнику з 

стрічок потрібно:  

 

- стрічка атласна жовтого 

кольору шириною 2,5 см  

- стрічка атласна шириною 0,5 

см чорного кольору 3-5 м 

- стрічка зеленого кольору 

шириною 5 см 20 см  

- ножиці  

- запальничка, сірники, свічка 

або випалювач  

- чорні нитки з голкою  

- клей або клейовий пістолет  



 

 Почнемо як завжди з виготовлення пелюсток. 

Наріжемо стрічку на відрізки по 5-7 см. Нам 

потрібно 20-25 відрізків.  

 

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_682.jpeg


 

 Тепер звертаємо кожен шматочок вздовж 

посередині, гладкою стороною назовні. Зрізуємо куточок 

смужки, щоб серединка була загостреною.  

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_423.jpeg


 

 Запаюють смужку з допомогою 

випалювача або тримаємо над свічкою чи 

запальничкою.  

Розгортаємо вийшов конус.  

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_494.jpeg


 

 Відгинаємо нижні краї стрічки до 

серединці і запаюють. Проробляємо те ж саме 

з усіма жовтенькими смужками.  

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_815.jpeg


 

 Тепер з зеленою широкою стрічки 

вирізаємо два однакових кола. Їх необхідно 

склеїти між собою, а краї обробити над 

свічкою. Приклеюємо пелюстки соняшника до 

кола трохи внахлест.  

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_796.jpeg
http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_257.jpeg


 

 Кількість рядів пелюсток визначаєте самі. 

Я роблю 2-3 ряди.  

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_968.jpeg


 

 Коли всі пелюстки приклеєні потрібно 

зробити серединку. Для цього беремо тоненьку 

стрічку шириною пів сантиметра і 

присборируємо  її на нитку.  

 Ниточку підтягуємо. У нас повинна вийти 

невелика змійка, довжиною приблизно 15-20 см.  

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_309.jpeg


 

 Її ми звертаємо спіралькою і приклеюємо в 

центр квітки. 

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_4911.jpeg


 

 Тепер займемося листочками. Вирізаємо з 

зеленої стрічки 2 овалу у вигляді листочків. 

Обробляємо їх над вогнем, щоб не 

обсипалися. За бажанням можна зробити і 

прожилки. 

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_8312.jpeg


 

 Приклеюємо листочки до квітки.  Готовий 

соняшник можна використати як для 

виготовлення прикраси для волосся чи сукні, а 

також для панно.  

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2014-11/sonyashnik-z-strchok_8413.jpeg
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 Дякую  за 

увагу! 


