
Як прикрасити ялинку?

      

Немає нічого дивного в тому, що в кінці року дорослі стають дітьми. Адже це дивовижний
час, коли всі чекають чарівництва і часу коли збуваються найзаповітніші бажання.

Ялинка з голочки: наряджаємо ялинку
Звичайно, творити дива під силу тільки Снігуроньці з Дідом Морозом, але атмосферу
веселого свята можна створити самим. Дотримуючись основних кольорів зимового
марафону, іменованого “Новий рік”, та озброївшись знаннями про останні тенденції від
провідних дизайнерів, ми зможемо подарувати рідним і друзям красиву казку.

Фантазії на задану тему
Лісова красуня, безсумнівно, задає тон всій обстановці, тому що саме вона – головна
героїня свята. Сьогодні в моді штучні ялинки, які можуть бути традиційними або
модерновими, блискучими або матовими, мати простий або нестандартний силует,
яскраво-синій або ніжно-рожевий колір. До речі, за словами дизайнерів-декораторів та
флористів, для новорічної ялинки голки зовсім не обов’язкові, достатньо, щоб був каркас.
А ось матеріал може бути будь-яким: гілочки, прути, шнур, нитки, пір’я, тканина, папір,
бісер, бамбук, стрази, дріт або шишки. Як би там не було, головне, щоб ялинка
нагадувала за формою піраміду або конус.

Гламурний наряд
Визначившись з ялинкою, треба вирішити: як і чим її нарядити. Прикраса ялинки, дійсно,
процес відповідальний, причому, як правило, викликає масу позитивних емоцій і
ентузіазму у всіх членів сім’ї. І, як завжди, напередодні свята дістається коробка … зі
старими іграшками. Втім, переживати через це не варто. Мода на прикраси цього року
демократична, тому ялинку можна наряджати будь-якими предметами, головне, щоб
вони блищали, виблискували і переливалися. Не будуть зайвими і нові штучки, які
підкреслюють красу винуватиці торжества. Посипані різнокольоровими крихтами
фрукти, ефектні метелики, фігурки ангелів, розшиті різнобарвними бісером або
блискучими нитками оксамитові подушечки, шовкові або плюшеві кулі на атласних
стрічках чудово доповнять святковий образ. Модна тенденція – вироби зі скла: намисто,
великі кришталеві підвіски, виконані у формі краплі, і великі скляні кристали.
Актуальними залишаються ексклюзивні іграшки ручної роботи, які правильніше віднести
до творів мистецтва, ніж до ялинкових прикрас. Це фігурки фей, ельфів, гномів,
арлекінів, дожів, а також пташки, рибки і звірятка. Всі вони зроблені з різних матеріалів:
сатину, шовку, замші, парчі, оксамиту, плюшу і т. п. Крім того, зараз великим попитом
користуються предмети, що додають особливий шарм і створюють настрій: ефектні
ажурні фарфорові статуетки, брошки з дорогоцінним камінням і кованими елементами,
що імітують фактуру листя. Колірна гамма ялинкових прикрас настільки широка, що

 1 / 3



Як прикрасити ялинку?

тільки дивуєшся! Від сліпучо-білого до темно-фіолетового, неприпустимі лише бліді й
тьмяні відтінки. До модної колористиці минулого зимового сезону – білий, червоний,
бургунди, ліловий, рожевий, попелясто-сірий, сріблясто-чорний, яскраво-зелений –
додалися ще темно-коричневий, оранжевий і бірюзовий. Скільки ж потрібно аксесуарів,
щоб ялинка виглядала ошатно? Думки дизайнерів з цього приводу розділилися: одні
радять не перевантажувати ялинку іграшками, інші впевнені, що багато прикрашена
лісова красуня – символ достатку у новому році. Словом, тут кожен повинен керуватися
власним смаком.

І чари, і натхнення
І все-таки хочеться нагадати, що декорування простору не повинне обмежуватися лише
установкою ялинки. У новорічні свята будь-які, навіть самі казкові і неймовірні декорації
будуть виглядати цілком виправдано. Саме тому всі дрібнички, які зазвичай заховані у
скриньках і ящиках, виступають на перший план і постають у всій своїй красі.
Композиціями можна прикрасити будь-яку поверхню або куточок будинку, важливо лише
пам’ятати про стильову єдність приміщення – всі елементи декору повинні бути витримані
в загальній колірній гаммі. Наприклад, дуже затишно і розкішно виглядає поєднання
білого фарфору на білосніжній скатертині і бус з перлів або прозорого скла з відтінками
синього, блакитного або рожевого. Не бійтеся експериментувати! Новорічною
інтер’єрною прикрасою при бажанні може стати будь-який предмет: рамка для
фотографії, акваріум, ваза, келих, тарілка, дзеркало, світильники, торшер і навіть
люстра. Якщо конструкція останньої дозволяє, то її можна прикрасити підвішеними на
різнокольорових ниточках паличками кориці, цукерками в яскравих фантиках,
справжніми мандаринами і запашними гілочками хвої. Правда, якщо стелі в будинку не
занадто високі, то краще відмовитися від будь-яких звисаючих деталей і прекрасити
світильник мішурою, дощиком і стрічками. І не забудьте розставити запалені свічки
традиційної або незвичайної форми. Мороз на вулиці нагадує про наближення Нового
року.

Тенденції

Лорд лісу
Кольори: темно-коричневий, зелений.
Матеріали: дерево, скло, хутро, дорогоцінні камені і метали.
Флористика: хвоя, ялівець, гілки з позолоченими листами.

Традиційне Різдво
Традиційне Різдво Кольори: зелений, червоний в поєднанні з помаранчевим або
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салатовим, коричневий у поєднанні з рожевим.
Матеріали: кераміка, фарфор, дерево, повсть, пап’є-маше.
Флористика: різдвяник, амариліс (червоний і оранжевий), ялина, плоди горобини.

Дорогоцінні моменти
Кольори: білий з золотом і сріблом.
Матеріали: фарфор, сатин, замша, шовк, органза, дорогоцінні камені і метали, перли.
Флористика: штучні квіти з люрексом.

Червона зима
Кольори: всі відтінки червоного, а також поєднання з рожевим, малиновим, блакитним і
золотою патиною.
Матеріали: оксамит, шовк, метал, латекс, стрази з перламутровим відливом.
Флористика: штучні троянди і амарилліси.

Чорна магія
Кольори: чорний, білий, фіолетово-ліловий.
Матеріали: кришталь, різьблене скло, срібло, патинована (штучно зістарена) шкіра.
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