
«Quilling» 

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 συγκολλώνται 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 η τεχνική 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 

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! 

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



Η ευχετήρια κάρτα σας είναι έτοιμη να ταξιδέψει. 

 
Πηγή εικόνας: 

commons.wikimedia.org 
(CC BY-SA 4.0) 


