
GAŁĄZKI FORSYCJI 

Forsycje to kwitnące wiosną krzewy o żółtych kwiatach. Pochodzą z Azji, należą do rodziny 

oliwkowatych, jest ich 8 gatunków, a tylko jeden z nich jest rodzimy – pochodzi z Europy. 

Każdy widział takie rośliny 

 

 

Do wykonania gałązek forsycji potrzebne będą: 

 patyki o długości około 50 cm (nie mogą być zbyt grube, ja wykorzystałam gałązki wikliny, 

mogą być gałązki wierzbowe – proszę nie łamać gałęzi, tylko poszukać połamanych przez 

wiatr lub już przyciętych); 

 bibuła marszczona (żółta i brązowa); 

 nożyczki; 

 klej; 

 linijka 

 



Sposób wykonania 

 

 

       Z brązowej bibuły wycinamy pasek 
o szerokości około 1,5 cm, najlepiej z całej 
długości bibuły, bez jej rozwijania (marszczenie 
powinno być w poprzek paska). 
 
       Z żółtej bibuły wycinamy paski o wymiarach 
8 cm na 4 cm (marszczenie bibuły wzdłuż 
krótkiego boku). Najłatwiej jest wyciąć pasek 
o szerokości 8 cm z całej szerokości bibuły, 
złożyć na połowę (dwa razy) i na 3 równe części. 
Otrzymamy łącznie 12 sztuk pasków na kwiaty. 
Następnie wycięte paski nacinamy, nie do końca 
(można kilka warstw razem) wzdłuż krótkiego 
boku i marszczenia bibuły (szerokość nacięć 3-4 
mm). 

 

       Z ponacinanych kawałków bibuły formujemy 
kwiaty składając i skręcając nie nacięty dół (jak 
na zdjęciu obok). Na jedną gałązkę potrzeba 
około 8 – 9 kwiatów. Jeden kawałek ponacinanej 
żółtej bibuły zostawiamy nie skręcony. 

 
 

 

Nie skręcony kawałek bibuły smarujemy klejem 
(nie naciętą część) i owijamy na końcu patyka, tak 
jak na zdjęciu. 
       Następnie nakładamy klej na końcu paska 
brązowej bibuły i zaczynamy owijać wokół 
patyka. Bibułę trzymamy naprężoną, a patykiem 
kręcimy tak, by brązowa bibuła owijała patyk 
ciasno jak bandaż. Co kawałek patyk można 
posmarować klejem, żeby pasek bibuły nie 
odwijał się. 
Kwiaty dokładamy w równych odstępach. 
Smarujemy klejem patyk i brązową bibułę, 
doklejamy kwiatek i łączymy. Skręcona końcówka 
kwiatka powinna znajdować się pod brązowym 
paskiem. 

  
 



Gotowe gałązki forsycji ładnie będą wyglądać w wazonie. Można ich zrobić więcej. 
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