
OZDOBNA SERWETKA 

 

Jest wiele sposobów składania serwetek. Tym razem proponuję pięknie złożoną serwetkę układającą się w 

wachlarz. 

 

1.    

Mając do dyspozycji serwetkę złożoną w kwadrat, rozkładamy ją i składamy na pół tworząc prostokąt. Końce 

serwetki zaginamy do środka- jak na zdjęciu nr 3. 

2.       

Złożone uprzednio końce serwetki składamy ponownie do środka- zarówno jedną, jak i drugą stronę. Składamy 

serwetkę na pół. Kolejną czynnością jest włożenie wystających boków do środka, tak by powstał trójkąt. 



 

Trójkąt składamy na pół, stawiamy na podstawie- delikatnie rozkładamy. 



OZDOBNA SERWETKA 

 

Jest wiele sposobów składania serwetek. Tym razem serwetka fala. 

 

 

1.        

Serwetkę złożoną w kwadrat chwytamy z prawy dolny róg i przeciągamy do lewej strony (rys. 2). Tak samo 

postępujemy ponownie. 

2.        

Otrzymujemy serwetkę złożoną w trójkąt. Rozkładamy serwetkę i kolejno zakładamy każdy z trójkątów 

pozostawiając margines ok 0,5 cm. 



 

3.        

Serwetkę ciasno rolujemy- zwijamy. Stawiamy , puszczamy i lekko rozkładamy. Gotowe. Powodzenia. 

 

 



OZDOBNA SERWETKA 

Jest wiele sposobów składania serwetek. Tym razem proponuję pięknie złożoną serwetkę służącą do 

podania sztućców. 

 

 

1.        

Serwetkę złożoną w kwadrat rozkładamy. Boki serwetki składamy do środka (rys. 2). Kolejnym krokiem jest złożenie 

wszystkich narożników do środka. 

2.        

Złożone boki serwetki ponownie składamy do środka. Odwracamy serwetkę na drugą stronę. Zakładamy bok 

serwetki (ok 1/3 długości). Kolejno składamy drugi bok (tak aby nachodził na uprzednio złożony). Końce dłuższego 

boku zakładamy w trójkąty powstałe z krótszego boku. 



3.  

Odwracamy serwetkę na drugą stronę- wkładamy sztućce. Gotowe  

 

 



OZDOBNA SERWETKA 

Jest wiele sposobów składania serwetek. Tym razem proponuję kolejną pięknie złożoną serwetkę służącą 

do podania sztućców. 

 

 

1.      

W złożonej w kwadrat serwetce zaznaczamy sobie środek. Górny narożnik zakładamy do środka, ponownie składamy 

narożnik. 

 

2.      

Narożnik serwetki zawijamy ponownie. Drugi górny narożnik zawijamy do środka, składamy go jeszcze raz. 

 



3.        

Serwetkę odwracamy na drugą stronę. Zakładamy jeden z boków, tak samo postępujemy z drugim bokiem. 

Odwracamy serwetkę na drugą stronę, wkładamy sztućce.  



OZDOBNA SERWETKA 

 

Jest wiele sposobów składania serwetek. Tym razem proponuję pięknie złożoną serwetkę służącą do 

podania sztućców. 

 

1.                

Rozkładamy serwetkę, składamy ją jednocześnie na pół tworząc prostokąt. Jeden brzeg serwetki zakładamy do 

bocznej zewnętrznej krawędzi. Odwracamy serwetkę na drugą stronę, brzeg zaginamy do środka. 

2.        

Tak samo postępujemy z drugim brzegiem- także zaginamy. Ponownie zaginamy jeden i drugi brzeg. 

 

 


