
ПРИКРАСА – ЦЕ: 

1. Окрасою називають будь-якої яскравий, красивий предмет, за допомогою 

якого люди покращують свій зовнішній вигляд. 

Ювелірні прикраси. | Прикраса з бісеру, зі шкіри. | Годинники з цим браслетом 

виглядають як прикраса. 

2. Окрасою називається декоративна деталь художнього оформлення чого-

небудь (приміщення, вироби), яка надає будь-якої конструкції, виробу 

ошатний, привабливий, святковий вигляд. 

Ліпні, карбовані, різьблені прикраси. | Прикраси для столу. | Для оформлення 

залу діти самі зробили прикраси: гірлянди, сніжинки, фігурки з пап'є-маше. 

3. Ялинкові прикраси називають яскраві кульки, іграшки, які перед 

новорічними святами вішають на ялинку. 

4. Окрасою називають будь-яку частину, деталь загального вигляду чогось, яка 

надає всій композиції особливу привабливість. 

Колона стала окрасою всього ансамблю площі. | Прикраса вечірнього пейзажу 

- самотній стрімчак, який виступає в море. 

5. Окрасою називають будь-яку привабливу рису в характері людини, яка 

робить спілкування з ним приємним, легким. 

Скромність - прикраса людини. | Краща прикраса чоловіки - доброта. 

6. Окрасою називають дуже цінну, доречну деталь будь-якого процесу, 

рідкісний експонат в будь-якої колекції. 

Стародавній рукопис - прикраса бібліотечного зібрання. 

Ювелірні прикраси. 
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АКСЕСУАРИ: 

     Будь-яка представниця прекрасної статі легко може відповісти на питання: 

«Що таке аксесуари?». Даний термін має французьке походження. Аксесуар 

служить доповненням певного образу. 

     Якщо раніше це визначення вживалося в основному тільки щодо жіночої 

статі, то тепер воно має широке поширення. 

     Отже, що таке аксесуари? Це численні модні дрібниці, за допомогою яких 

можна легко змінити або перетворити власний образ. Капелюшки, клатчі, 

косинки або рукавички - все це невід'ємний перелік жіночих штучок, без яких 

жодна панянка не може обійтися. 

     Багато хто любить повторювати відому фразу: «Нове - це добре забуте 

старе». Дійсно, проаналізувавши історію моди, можна помітити, як принти, 

фасони або, наприклад, капелюхи, які носили наші прабабусі, стають 

популярними через кілька десятиліть. 

     Без аксесуарів сьогодні не обходяться ні жінки, ні чоловіки. Гардероб 

сильної половини рясніє різноманітними квітами краваток, різноманіттям 

запонок і ременів, а портфель давно замінила модна сумка. Що вже говорити 

про прекрасну половину людства - величезна кількість найменувань не 

перелічити і за день. 

ПРАВИЛА ВИБОРУ АКСЕСУАРІВ 

    1.Чем простіше наряд, тим яскравіше аксесуари. Основною функцією 

аксесуарів є надання закінченості образу, поєднання декількох яскравих 

елементів вносить дисгармонію в загальну картинку. Ошатне вбрання і 

масивні прикраси це звичайно «дорого-багато», але аж ніяк не стильно. 

   2.Краще, менше, ніж більше. Образ повинен бути лаконічним. Один браслет 

або одна пара сережок здатні краще підкреслити вашу індивідуальність, ніж 

застосування і того й іншого одночасно. 

   3.Форма вимагає. Одяг зі строгими геометричними лініями краще 

поєднується з прикрасами і сумкою з чіткими кутами і гранями. І, навпаки, 

м'які і летючі тканини вимагають аксесуарів округлих за формою. 

   4.Уместность. Аксесуари повинні відповідати стилю одягу, пори року, 

відвідуваного заходу. 

   5.Цветовой коло. При виборі завершального штриха необхідно враховувати 

загальну колірну гамму. 

   6.Іногда забувайте про правила. Підбір аксесуарів - це творчість, а не 

математика. 

 



Крім загальних принципів підбору деталей, слід також враховувати, що мода 

не стоїть на місці, і кожен сезон нам підносить нові ідеї використання тих чи 

інших речей, поєднань відтінків.  

 

Обідки. У цьому ключі вибір незмірно великий: від хитромудрих вінців 

царствених осіб до якоїсь подоби вінка. 

Ланцюги. Використовуються як деталь оздоблення, так і як самостійний 

елемент гардероба. 

Смужки. Сумки, взуття і навіть підошва туфель перетворилися в справжню 

зебру. 

Сумка-мішок-тепер не тільки зручно, але ще і стильно. 

Ексцентричні окуляри. Чим чудніше, тим краще. 

Металік. Тема космосу ще не до кінця розкрита, 90-ті повертаються. 

Сережки. Головна ставка на їх помітність. 

Рукавички знову в моді. 

Орнамент. 

 

ВЕСІЛЬНІ 

   Біле плаття, фата і смокінг давно перестали бути атрибутом свята, в моді 

тематичні вечірки в найсміливіших кольорах. Однак створити щось своє, 

особливе допоможуть весільні аксесуари. Придбати подібні дрібнички можна 

в будь-якому спеціалізованому салоні. До числа приємних дрібниць 

відносяться наступні найменування: 

    Весільні келихи. Розбити на щастя можна і звичайний посуд, а ось пити 

шампанське краще з красивою. Аплікації з трояндочок, бантиків, страз 

відмінно прикрасять келихи, перетворивши їх на витвори мистецтва. 

    Подушка для кілець. Обручки, що лежать на невеликій таці, - минуле 

століття. Зараз великої популярності набула невелика атласна подушечка, 

прикрашена мереживом, розсипом намистин і страз. 

    Фата, рукавички, підв'язка. Подібні аксесуари можуть бути підібрані як в 

єдиному стилі з весільним платтям, так і в контрастному. Ці речі можуть бути 

прикрашені безліччю каменів, страз і намистин. 

    Весільний букет. Так як наречена не може брати участь у виборі квітів, 

флористи допоможуть майбутньому главі сімейства піднести дружині 

справжній шедевр. А маленька бутоньєрка буде доповнювати образ. 

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДОМУ 

    До речі, новоспечена сім'я може і далі втілювати фантазії в життя вже в 

інших напрямках. Неважливо, чи будуть жити подружжя в квартирі або 

власному будинку, в оформленні інтер'єру допоможуть аксесуари для кімнати. 



Пара важких свічників, покривало в кольорі зебри і кілька масок на стіні - 

інтер'єр в африканському стилі готовий. Для дитини можна підібрати інший 

варіант. Наприклад, можна зробити кімнату в морському стилі. Для цього 

всього лише необхідно кілька акцентів: сині шпалери, макет піратського 

корабля і банку з черепашками. 

Обідки. 
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Сумка-мішок. 

  

Ексцентричні окуляри. 

  

Металік. Тема космосу. 

  

Сережки. 

  



Рукавички. 

   

Орнамент. 

  

    Весільні келихи. 

  

    Подушка для кілець. 

  



 

    Фата, рукавички, підв'язка. 

   

Весільний букет. 

  


