
Stańczyk —
 papierow

a laleczka na choinkę



Narzędzia

Do złożenia laleczki będą potrzebne: papier 
150–200 g/m2, nóż do papieru, nożyczki, 
linijka, ołówek, klej introligatorski lub klej 
do drewna, nitka oraz tektura, jako 
podkładka do cięcia. Opcjonalnie: cyrkiel.

Płaszcz

Wytnij płaszcz (A). Natnij nożykiem otwory na ręce. 
Następnie uformuj płaszcz w kształt stożka i sklej go. 
W sklejonym płaszczu zrób otwory na guziki. Wsuń 
w nie i przyklej guziki z ruloników kolorowego papieru.

Stańczyk — papierowa 
laleczka na choinkę

Przygotowanie

Planszę z elementami wydrukuj w kolorze na kartce 
A4. Na odwrocie wydrukuj stronę w jednolitym 
kolorze. Dzięki temu twój papier będzie dwukolorowy.

Możesz też użyć gotowych papierów kolorowych 
— w takim wypadku wydrukuj na nich planszę 
z czarno–białymi wykrojami.

W dalszej części znajdziesz rysunki pokazujące, 
jak wykreślić kształty laleczki za pomocą linijki, cyrkla 
i ołówka. Wtedy wystarczy Ci tylko kartka kolorowego 
lub nawet białego papieru. Papier kolorowy można 
wykonać samemu, malując białą kartkę cienką warstwą 
farby.

Głowa

Wytnij głowę(C). Zrób nacięcia w miejscu nosa i brwi 
oraz otwór w miejscu ust. Następnie sklej głowę, 
tworząc z niej walec o średnicy ok. 2 cm. Nadaj 
przestrzenny kształt nosowi i brwiom  — odchyl 
je delikatnie na zewnątrz.



Ręce

Zwiń i sklej dwa ruloniki z kolorowego papieru 
o długości ok. 4,5 cm i średnicy 5–6mm. Dłonie 
wykonaj z dwóch skrawków papieru i wklej do 
wewnątrz rulonów.

Czapka Stańczyka

Wytnij elementy czapki (B), w jednym z nich wytnij okrągły 
otwór. Dwie części czapki sklej ze sobą, umieszczając po 
kropli kleju tylko na samych końcach. Do górnego rogu 
czapki możesz wkleić nitkę, na której będzie wisiała laleczka. 
Sklej części czapki czerwonym kolorem na zewnątrz. Kiedy 
klej wyschnie nadaj delikatnie czapce przestrzenny kształt.

Wsuń ręce w nacięcia w płaszczu i przyklej kilkoma 
kroplami kleju od wewnętrznej strony. Głowę wsuń 
do wnętrza czapki i przyklej.

Głowę przyklej do płaszcza kilkoma kroplami kleju. 
Nogi przyklej do wewnętrznej strony płaszcza lub głowy 
za pomocą dwóch pasków papieru. Po dobraniu  
odpowiedniej długości pasków, laleczka będzie mogła 
siedzieć w pozie Stańczyka.

Spodnie

Wytnij spodnie (C). Zwiń i sklej z nich dwa rulony 
w kształcie stożka. Spodnie będzie łatwo ścisnąć 
podczas klejenia, wkładając do środka ołówek albo 
�amaster.  Buty wykonaj podobnie jak dłonie – ze 
skrawków papieru wklejonego do wnętrza rulonu. 
Gotowe spodnie sklej paskiem papieru tak, jak 
pokazuje rysunek.

5 cm



Wykonanie bez użycia szablonów

Laleczkę możesz wyciąć z czystego papieru, korzystając 
z nożyczek, cyrkla, linijki i ołówka. Na tej stronie znajdziesz 
wymiary najważniejszych elementów. Na kartce narysuj kształty, 
wytnij je, a następnie składaj rysunkiem do wewnątrz.
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Stańczyk z obrazu Jana Matejki (1833–1893) 
Stańczyk

Obraz Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony 
wobec straconego Smoleńska z 1862 roku przedstawia 
Stańczyka, postać historyczną, nadwornego błazna 
dwóch ostatnich królów Polski z dynastii Jagiellonów. 
Stańczyk był niezwykle błyskotliwy i dowcipny. Na 
obrazie Matejki siedzi sam w ciemnym pomieszczeniu 
z poważną miną, głęboko zamyślony, a w tle trwa bal. 
Wszyscy się bawią, tylko Stańczyk duma nad 
niepewnym losem Polski. W interpretacji Matejki 
Stańczyk stał się uosobieniem przenikliwości 
historycznej i obywatelskiej troski o losy kraju.


