
Palma wielkanocna 

     Palma wielkanocna to symbol Świąt Wielkanocnych. Święcimy ją w kościołach podczas Niedzieli 

Palmowej, na tydzień przed Wielkanocą. Palmę można kupić gotową, ale ja polecam wykonać ją 

samodzielnie. Własnoręczne przygotowanie tej dekoracji przynosi ogromną frajdę, dlatego warto 

znaleźć chwilę czasu. 

Do wykonania palmy potrzebujemy: 

 

- patyczek do szaszłyków 

- bibułę 

- bukszpan 

- kordonki: zielony i w kolorach bibuły 

- taśmę florystyczną/zieloną bibułę 

- narzędzia: nożyczki 

1. Wykonanie palmy rozpoczynamy od przywiązania długiego kawałka zielonej nici do 

patyczka. 

 
2. Następnie przywiązujemy na czubku patyczka bukszpan. 

 



 

3. Najlepiej przywiązywać każdą gałązkę oddzielnie. Przykładamy bukszpan, oplątujemy nić 

trzy razy, zaciskamy supełek, dokładamy następną gałązkę i powtarzamy wiązanie. 

 
4. Następnie szykujemy bibułę do zrobienia kwiatów - rozkładamy na płasko i ucinamy 

kilkucentymetrowy pasek. 



 
5. Pasek zginamy na pół na całej długości bibuły. 

 
6. Zaczynamy z prawej strony paska i będziemy iść w lewo. Zaginamy brzeg bibuły. 

 
7. Z lewej strony przytrzymujemy kciukiem. Z prawej chwytamy brzeg dwoma palcami... 



 
8. ... i odwijamy do góry. Lewy kciuk tylko trzyma. Prawą ręką wykonuje obrót jak przy 

skręcaniu cukierka. 

 
9. Przenosimy się odrobinę w lewo i powtarzamy czynność. Powstaje nam brzeg kwiatka. 

 



10. Teraz formujemy kwiatek. 

 
 

11. Kończymy kiedy uzyskamy pożądaną wielkość kwiatka i zawiązujemy pasującym 

kolorystycznie sznurkiem. Nadmiar nici ucinamy. 

 
12. Sznurkiem przywiązanym na samym początku do patyczka przyczepiamy kwiatki. Każdy z 

osobna - trzy obroty sznurka dookoła kwiatka i pętelka. Bierzemy następny kwiatek i 

powtarzamy procedurę. Ważne jest żeby nie przyczepiać wszystkich kwiatów na raz, nie 

chcemy żeby palma się rozsypała. W każdym okrążeniu przyczepiaj 4 kwiatki, na przemian 

białe i niebieskie. 



 
13. W kolejnym rzędzie przywiązujemy gałązki bukszpanu pomiędzy bibułkowe kwiaty. 

Następnie wykonujemy kolejny rząd kwiatów i przywiązujemy je tak, żeby wzór 

kolorystyczny układał się spiralnie. 

 
14. Na koniec okręcamy rączkę taśmą florystyczną. Można też użyć zielonej bibuły ale wówczas 

trzeba ją przykleić na początku i końcu. 



 
15. Jeszcze kokardka z cienkiej wstążeczki i palma gotowa. 

 
Załączam link z instrukcją do wykonania  palmy wielkanocnej.  

Miłej zabawy!!! 

http://mobihandmade.blogspot.com/2016/03/palma-z-bukszpanu-i-bibuy.html 

http://mobihandmade.blogspot.com/2016/03/palma-z-bukszpanu-i-bibuy.html

