
     

 Składanie serwetek 
 

Uzupełnij celem przypomnienia: 
Uzupełnieniem obrusów na stołach są serwetki: 

serwetki ..................................... – układa się płasko na talerzykach lub obok nakrycia 
serwetki ..................................... – uformowane dekoracyjnie ustawia się na talerzach 

Serwetki płócienne są częścią składową ............................ stołu, powinny być ........................  
i odpowiednio zaprasowane. Mogą być ........................ i kolorowe o wymiarach ...........x........... cm, ........x........ 
cm, trzykrotnie złożone oraz ...........x............ cm – dwukrotnie złożone. 
Serwetki płócienne spełniają dwie funkcje: w czasie jedzenia chronią ................................................................,  
w czasie konsumpcji i po konsumpcji służą do ........................................... 
Serwetki płócienne ustawia się na ....................... do zakąsek lub po ...................... stronie na talerzyku do 
pieczywa.  
 
 
Przypomnij sobie i zademonstruj nauczycielowi: 

1. Jak prawidłowo składa się obrus czysty?    zaliczył  nie zaliczył 
     

2. Jak prawidłowo nakrywa się stół kwadratowy obrusem?  zaliczył  nie zaliczył 
     

3. Jak zdejmuje się prawidłowo obrus ze stołu?    zaliczył  nie zaliczył 
 
 
Metody składania serwetek płóciennych. 

Na kolejnych stronach znajdują się opisy prawidłowego składania serwetek. Przećwicz je wszystkie, 
korzystając ze schematów przygotowanych przez prowadzącego. Przy zdjęciach zaznacz, które techniki 
zostały już przez Ciebie opanowane. 
 
Fotografie złożonych serwetek 

Kwiat lotosu  

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Zgiąć do środka cztery rogi. 
Jeszcze raz zgiąć rogi do  środka. 
Całość odwrócić. 
Ponownie zgiąć wszystkie rogi do środka. 
Ostrożnie wywinąć końce, najpierw spod rogów, 
potem pozostałe spod spodu. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

 



     

Przełamując fale 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę na pół. 
Zagiąć krótsze krawędzie do środka. 
Złożyć na pół tak by pojedyncze warstwy serwetki 
pozostały na wierzchu. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Korona 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę po przekątnej. Zostawić kilka  
centymetrów pomiędzy krawędziami, aby obie były  
widoczne. 
Odwrócić serwetkę. 
Zagiąć końce do środka. 
Odwrócić serwetkę. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Torebka dla psa 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetę na pół. 
Złożyć serwetę jeszcze raz na pół, powstanie 
kwadrat. 
Złożyć trzy warstwy po przekątnej. Nie składać 
równo, wszystkie krawędzie mają być widoczne. 
Na koniec zawinąć boki do tyłu. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Piknik 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetę na pół do góry. 
Złożyć serwetę jeszcze raz na pół, powstanie kwadrat. 
Zagiąć nieco wierzchnią warstwę w dół. 
Zrobić kolejną zakładkę. 
Zagiąć jeszcze raz po przekątnej poniżej środka. 
Zagiąć w dół kolejną warstwę i włożyć róg pod wcześniej 
zagiętą warstwę. 
Odwrócić serwetkę, zagiąć górną i dolną krawędź do środka, 
założyć jedną w drugą. 
Serwetkę ponownie odwrócić. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 

TAK        NIE 



     

Lilia francuska 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę po przekątnej. 
Złożyć oba rogi ku wierzchołkowi. 
Zawinąć dolny róg nieco poniżej środka. 
Odwinąć ten sam róg w kierunku złożonej krawędzi. 
Odwrócić serwetkę i zamocować rogi o siebie. 
Odwrócić serwetkę. Zawinąć w dół zewnętrzne rogi  
i wetknąć je za złożoną krawędź. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Róża 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę po przekątnej. 
Zagiąć jeden róg. 
Zagiąć w środku i złożyć. 
Zagiąć do góry jeden róg. 
Zrolować zaczynając od zgiętego rogu i włożyć 
koniec pod spód. 
Włożyć wystający róg do środka. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Bohema 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę dwukrotnie, powstanie kwadrat. 
Złożyć po przekątnej kolejne warstwy. Nie składać 
równo, ale zostawić kilka centymetrów, aby 
wszystkie warstwy były widoczne. 
Ułożyć na talerzu. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Smok 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę na trzy części. 
Zagiąć końce w dół. W jednej trzeciej z każdej 
strony. 
Wywinąć na zewnątrz zagięte końce. 
Połączyć wywinięte strony i podnieść materiał  
w środku. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 



     

Rosyjska ruletka 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę z obu stron do środka. 
Złożyć jeszcze raz. 
Zagiąć końce w dół żeby zetknęły się w środku. 
Odwrócić, zrolować końce do góry. 
Ponownie odwrócić i zetknąć zwinięte rogi w środku. 
Ułożyć na talerzyku. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Apollo 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę po przekątnej. 
Złożyć oba rogi ku wierzchołkowi serwetki. 
Zagiąć do tyłu dolny róg. 
Zagiąć boki, aby na siebie zachodziły. 
Odwrócić złożoną serwetkę. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Flamenco 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę dwukrotnie, powstanie kwadrat. 
Zgiąć w dół po przekątnej jedną warstwę i złożyć ją zgodnie z 
rysunkiem. 
Zagiąć kolejną warstwę zgodnie z rysunkiem, w przeciwną 
stronę. 
Róg, gdzie stykają się zagięcia, odgiąć do tyłu. 
Zawinąć boki do tyłu i postawić serwetkę na talerzu, aby 
zagięte warstwy mogły się rozwinąć. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Karuzela 

 

 
Złożyć serwetę na pół. 
Jeszcze raz złożyć na pół. 
Chwycić dolny lewy róg i wierzchnią warstwę rozłożyć w prawą 
stronę. Całość odwrócić. 
Chwycić prawy dolny róg i wierzchnią warstwę rozłożyć w lewą 
stronę. Zgiąć dolną krawędź do góry, rogi zagiąć do środka. 
Całość odwrócić i czynność powtórzyć. 
Przełożyć prawy róg na lewy. Całość odwrócić i czynność 
powtórzyć. 
Zagiąć dolną krawędź do góry. Całość obrócić i czynność 
powtórzyć. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 

TAK        NIE 



     

Nenufar 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Zgiąć do środka cztery rogi. 
Odwrócić serwetkę. 
Jeszcze raz zagiąć rogi do środka. 
Ostrożnie wywinąć koniuszki nad rogi. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Czapka biskupa 

 

 
Złożyć serwetkę po przekątnej ale zostawić kilka 
centymetrów pomiędzy krawędziami. 
Zagiąć rogi do środka, ale pozostawić pomiędzy 
nimi odstęp. 
Zagiąć dolną krawędź do góry. 
Zagiąć boki do tyłu i zaczepić rogi o siebie. 
Odwrócić i wywinąć nieco w dół fragment zagiętej 
krawędzi. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Korona królewska 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetę na pół. 
Zagiąć jeden róg do środka. 
Zagiąć drugi róg do środka. 
Odwrócić serwetkę i złożyć ją na pół. 
Zawinąć do tyłu prawy róg i zaczepić. 
Zawinąć do przodu lewy róg i zaczepić. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Róg 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę dwukrotnie powstanie kwadrat. 
Złożyć po przekątnej kolejne warstwy. Nie składać 
równo, ale zostawić kilka centymetrów, aby 
wszystkie warstwy były widoczne. 
Zagiąć boki do tyłu. 
Odwrócić i założyć jeden koniec za drugi, aby się 
trzymały. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 



     

Lovestory 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę po przekątnej. 
Zagiąć oba rogi w dół. 
Zagiąć jeszcze raz do środka. 
Odwrócić serwetkę. Zagiąć koniec do góry i zawinąć 
go. 
Ponownie odwrócić serwetkę. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Piramida 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę po przekątnej. 
Zgiąć oba rogi do wierzchołka. 
Odwrócić serwetkę. Złożyć na pół. Zagiąć 
zewnętrzne rogi do środka i zaczepić jeden o drugi. 
Ustawić serwetkę zagięciem z przodu. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Niespodzianka 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Umieścić niespodziankę na środku. 
Złożyć serwetkę po przekątnej, trochę poniżej 
środka. 
Zawinąć nieco wierzchołek, następnie zwinąć go 
jeszcze raz. 
 „Zapakować” niespodziankę. 
Zagiąć końce. 
Zawiązać końce. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 
Samolot Jas 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę z obu stron do środka. 
Zagiąć rogi do środka. 
Odwrócić serwetkę. Złożyć do środka regularne 
zakładki. 
Złożyć rogi tak, żeby zetknęły się w środku. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 



     

Spadająca gwiazda 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę w regularne zakładki. 
Zagiąć do środka z obu stron po dwie trzecie 
złożonej serwetki. Następnie rozwinąć jedną trzecią 
z każdej strony. 
Ułożyć na talerzu. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Wachlarz 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę na pół. 
Złożyć serwetkę w regularne ostre zakładki. 
Złożyć serwetkę na pół. 
Położyć serwetkę zagięciem na środku talerza i 
rozłożyć zakładki. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Kapelusz 

 

 
Rozłożyć całą serwetę. 
Złożyć serwetkę na pół. 
Złożyć obie strony do środka. 
Chwycić prawy dolny róg i wierzchnią warstwę odciągnąć w 
prawo. 
Czynność powtórzyć z prawym dolnym rogiem. Całość 
odwrócić i złożyć do środka. 
Zagiąć jedną warstwę do góry. Zagiąć jeszcze raz. 
Odwrócić serwetkę i powtórzyć punkty dwie ostatnie czynności. 
 
Czy potrafię już złożyć tak serwetkę? 
 

TAK        NIE 

Zdjęcia własne autora. 

 
Wzory serwetek zaczerpnięto z książki:  

„Przy pięknym stole – sztuka składania serwetek” 

Cattis Aronsson, Helena Bajlo, Karin Laurell 

Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2009 

 

Polecam jako literaturę uzupełniającą 

 
 
 



     

Serwetki papierowe 
Serwetki papierowe są stałym elementem nakrycia stołu we wszystkich kawiarniach, cukierniach oraz 

zakładach niższej kategorii. Sposób ułożenia serwetek papierowych powinien być taki, aby swobodnie można 
było wyciągnąć je z serwetnika. Formowanie serwetek zależy od rodzaju użytego serwetnika. 

 
Formowanie serwetek do serwetnika okrągłego: 

 warstwę serwetek układamy po przekątnej, 

 zaginamy mocno lewy róg serwetek na ok. 1,5-2 cm, 

 przytrzymujemy palcem róg serwetek, leżący najbliżej, 

 rozsuwamy serwetki na kształt wachlarza, 

 rozsunięte serwetki zwijamy w stożek i wkładamy do serwetnika. 
 
Formowanie serwetek do niskiego serwetnika: 

 układamy przed sobą warstwę serwetek,  

 zginamy całość w trójkąt, a następnie prostujemy, 

 przytrzymujemy dolny róg serwetek, następnie rozsuwamy serwetki, tak aby były ułożone 
pojedynczo, 

 chwytamy każdą serwetkę i wyciągamy do siebie,  

 formujemy większą liczbę trójkątów i wkładamy je razem do serwetnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


