
WIKLINA PAPIEROWA 
 
Z papierowej wikliny można wyczarować różne cuda. Wystarczy poznać odpowiednie sploty i 
wzory. Ta umiejętność może się przydać, zwłaszcza, że własnoręcznie wykonane przedmioty są 
teraz modne. Jednym z materiałów, które można wykorzystać do wykonania oryginalnych koszy i 
pojemników jest właśnie papierowa wiklina. Zrobienie jej nie jest aż takie trudne. 
Można ją w łatwy sposób przygotować, a potrzebujemy do tego tylko kilku rzeczy: 

 kawałki papieru (mogą to być gazety, ulotki lub białe albo kolorowe kartki A4 a jeszcze lepiej 

A3) 

 drucik, lub kawałki grubej tektury(na dno koszyka, lub stelaż kształtu ozdoby np serca) 

 patyczki do szaszłyków, lub patyki po 

 klej magik -wikol, lub klej w sztyfcie 

Aby stworzyć papierową wiklinę przydadzą się kawałki papieru (mogą to być gazety lub białe albo 

kolorowe kartki A4 a jeszcze lepiej A3) oraz patyczki do szaszłyków, które pomogą przy zwijaniu 

cieniutkich rurek. 

 Najpierw należy pociąć gazetę lub kartkę na równe wąskie paski ok 5-6cm. W przypadku 

dwóch stron gazetowych najlepiej jest to zrobić, dzieląc papier na osiem równych części 

wzdłuż dłuższych boków. 

 Następnie kawałki papieru trzeba zwinąć pod lekkim skosem, dzięki czemu rurki nie będą 

się rozwijać. Pomogą przy tym patyczki do szaszłyków. 

 Rurki z papierowej wikliny nie powinny się rozwijać. Gdy tak się jednak stanie, należy zwinąć 

je raz jeszcze. 

 Klej należy zastosować na samym końcu, smarując róg, a ostatnim elementem jest 

wyciągnięcie patyczka. 

Czym i jak pomalować ozdoby z papierowej wikliny? Można użyć do tego sprayu, farby akrylowej, a 
nawet farbek, za pomocą których malujemy jajka na Wielkanoc. Dobrze sprawdzi się też bejca, czyli 
farba do drewna wtedy do malowania dobrze jest taką bejcę wlać do pojemnika z rozpylaczem np. 
po płynie do mycia okien. Taki rodzaj malowania natryskowego wymaga tego by otoczenie wokół 
przedmiotu który chcemy pomalować było dobrze zabezpieczone przed pochlapaniem.  Można 
użyć farb plakatowych, lub akrylowych i pomalować ostrożnie pędzlem. 
Wszystko zależy od waszej pomysłowości i tego, co akurat macie w swoich domach. 
Co można zrobić z papierowej wikliny? Pomysłów, jak i wzorów jest całe mnóstwo: koszyki różnego 

kształtu, dekoracyjne serce, abażur do lampy, ozdobna doniczka, kufer, wazon, wachlarz, wianek, 

ozdoby choinkowe. 

Papierowa wiklina - sploty 

Podobnie, jak w przypadku zwykłej wikliny, możemy wykorzystać całe mnóstwo splotów, aby 

tworzyć niepowtarzalne ozdoby. Oto trzy najpopularniejsze sploty: 

 ósemkowy - do tego splotu potrzebujemy parzystej liczby rurek, które krzyżujemy na 

zmianę tworząc właśnie ósemki, 

 prosty - liczba rurek musi być nieparzysta, rurki przekładamy na zmianę pod i nad rurkę 

osnowy 

 diamentowy - wykorzystuje się do niego splot prosty z dwóch rurek. 



kosze: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=5uRjdMzp6s0&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=HnYJ5s_tmRM&list=RDCMUCifQi0-

8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=20 

https://www.youtube.com/watch?v=-y1wPjKZvgg&t=219s 

 

1 Serce z papierowej wikliny 

Do wykonania serca z wikliny papierowej można wykorzystać arkusz półpergaminu, cienkiego 
papieru o wymiarach 100x70 cm.,lub kartki ksero A3, A4  Arkusz papieru składamy na 
pół ,następnie jeszcze raz na pół. Potem składamy jeszcze na trzy równe części i rozcinamy złożenia 
i ucinam na długość około 35 cm. Kawałki pociętego papieru powinny mieć około 35 cm długości i 
około 8-10 cm szerokości. Przygotowane wcześniej kawałki pociętego papieru nawijamy na drut 
uzyskując rurki z papieru przypominające wiklinę. Końcówki sklejamy. 

Żeby uzyskać odpowiednią długość, sklejamy rurki ze sobą wkładając cieńszą rurkę do otworu 

grubszej. Możemy przygotować jedną długą rurkę albo w trakcie owijania serca doklejać następne. 

Gotowe rurki spłaszczamy ręką lub za pomocą długopisu. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=5uRjdMzp6s0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HnYJ5s_tmRM&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=HnYJ5s_tmRM&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=20


Z drutu formujemy kształt serca i owijamy go przygotowaną wcześniej odpowiedniej długości 

papierową wikliną. Możemy również formę z drutu owinąć wcześniej półpergaminem albo wstążką, 

aby drut nie był widoczny i dopiero potem wygiąć go w kształt serca. Stelaż z drutu możemy 

zamienić na serce wycięte z tektury, które potem dość dokładnie opleciemy w różnych kierunkach 

papierowymi rurkami. 

 

Najpierw przyklejamy końcówkę papieru do formy z drutu sklejając papier do siebie. Rurki z 

papieru owijamy w różnych kierunkach pamiętając o spłaszczaniu rurek na brzegach formy.  Jeśli 

długość rurki jest niewystarczająca, to przyklejamy do końcówki jednej rurki drugą rurkę i 

kontynuujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak widać na zdjęciu poniżej, aby uzyskać ciekawy efekt, musimy owinąć nasze serce dość gęsto. 

 

Serce z wikliny papierowej ozdabiamy według uznania. Można do tego wykorzystać ręcznie robione 

różyczki z satynowej wstążeczki oraz perełki. 

 

 

 

 

 



https://beatja.pl/serce-z-wikliny-papierowej-diy/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pN-rK6T2Yoc 

https://www.youtube.com/watch?v=OaVQprGpWDU 

https://www.youtube.com/watch?v=iLqO0rF-9Aw 

https://www.youtube.com/watch?v=OaVQprGpWDU&t=17s 

2 Koszyk z papierowej wikliny 

Najpopularniejszym przedmiotem, który możemy wykonać z papierowej wikliny jest koszyk. 

Zobaczcie szybki kurs, jak wykonać okrągły koszyk. Na początek tradycyjnie wykonujemy rurki, 

których do wyplecenia koszyka potrzebujemy naprawdę sporo. Osiem z nich będzie stanowiło 

osnowę. Splatamy z nich krzyż (dwie rurki pod spodem i dwie nad pozostałymi dwoma). 

Bierzemy kolejną rurkę, zginamy ją na pół i zaczepiamy o dwie rurki z naszej osnowy. Teraz przyda 

się znajomość splotu ósemkowego. Im ściślej rurki będą przylegać, tym lepiej. Doczepiamy kolejne 

rurki za pomocą kleju i wyplatamy dalej, aż powstanie spód naszego koszyka, który będzie 

przypominać słoneczko (pięć razy). 

Następnie należy rozdzielić rurki naszego krzyża i dalej wykorzystujemy splot ósemkowy, jednak 

tym razem na pojedynczych rurkach. Można przyłożyć miskę, która pokaże nam, czy spód jest już 

gotowy. Kolejnym krokiem jest zagięcie rurek osnowy do góry (aby zostały w tej pozycji można je 

czymś związać). Wyplatamy dalej nasz koszyk. Na zakończenie wyciągamy miskę i przycinamy 

osnowę. Aby ładnie zakończyć koszyk przyda się drut, lub wykałaczka za pomocą którego 

schowamy wystające rurki pod spód. Wystarczy podważyć ostatni splot i umieścić tam zbędne 

końcówki rurek. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-y1wPjKZvgg&feature=emb_logo 

3.Inne ozdoby i przedmioty wykonane z papierowej wikliny 

wianuszek: 

https://www.youtube.com/watch?v=VPu4HYUPrBM&list=RDCMUCifQi0-

8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=wMVx4Sw06CA&list=RDCMUCifQi0-

8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=1 

lampion: 

https://www.youtube.com/watch?v=uDvUBSpnk5o&list=RDCMUCifQi0-

8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=11 

różne ozdoby i figurki: 

https://www.youtube.com/watch?v=VSjzvxLYUw0&list=RDCMUCifQi0-

8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=ouz9siRZ7WM 

https://www.youtube.com/watch?v=pN-rK6T2Yoc
https://www.youtube.com/watch?v=OaVQprGpWDU
https://www.youtube.com/watch?v=iLqO0rF-9Aw
https://www.youtube.com/watch?v=OaVQprGpWDU&t=17s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-y1wPjKZvgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VPu4HYUPrBM&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VPu4HYUPrBM&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wMVx4Sw06CA&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wMVx4Sw06CA&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=uDvUBSpnk5o&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=uDvUBSpnk5o&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=VSjzvxLYUw0&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=VSjzvxLYUw0&list=RDCMUCifQi0-8Vtu5cAJKFP0QBrQ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ouz9siRZ7WM


https://www.youtube.com/watch?v=f3FmWI9kFzs 

https://www.youtube.com/watch?v=Y20vcVmZVW4 

https://www.youtube.com/watch?v=k_11Z_5pT5w 

https://www.youtube.com/watch?v=H4olxCFLdtA 

https://www.youtube.com/watch?v=jHRM_eBeVh8 

https://www.youtube.com/watch?v=zoYw1oLpixY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3FmWI9kFzs
https://www.youtube.com/watch?v=Y20vcVmZVW4
https://www.youtube.com/watch?v=k_11Z_5pT5w
https://www.youtube.com/watch?v=H4olxCFLdtA
https://www.youtube.com/watch?v=jHRM_eBeVh8
https://www.youtube.com/watch?v=zoYw1oLpixY

