
Påske Sjov 
Sjove tips til dig og dit kreative barn

Colorona er en del af 



Du behøver:
• Rahmqvist Giant Washable Inkpad
• Rahmqvist Paper pen x-fine
• Rahmqvist Adhesive Stick
• Et hvidt stykke papir  og et farvet
• Saks

Påskebillede med håndaftryk
En del af

1. Tryk din hånd mod Giant Washable inkpad og derefter på et hvidt
stykke papir

2. Gør det samme med tommelfingeren, men skift farve!
3. Tegn øjne, næb og ben så aftrykket bliver en hane og flere kyllinger
4. Klip billedet ud og lim på farvet papir. Færdigt!

Gør sådan her:



En del af
Vat-hare

Du behøver:
• En aflang mælke- eller youghurtkarton
• Et pakke bomuldsvat
• To knapper
• Små tynde runde træpinde
• Silkepapir
• Rahmqvist Allround lim
• Et farvet papir
• Saks

1. Klip den ene langside af mælkrkartonen ud, men gem to aflange stykker til 
harens ører

2. Dæk hele kartonens ydre side med vat i små runde stykker
3. Brug knapper, små tynde runde træpinde, karton og farvet papir til harens ansigt
4. Læg silkepapir i haren og brug den som slikskål! 

Gør sådan her:



Du behøver:
• Toilet eller køkkenruller
• Rahmqvist Combi Paint pastel
• Rahmqvist Mix blank farve
• Rahmqvist Allroundlim
• Saks
• Pensler
• Til dekoration: karton, sort tusch, f er, plastøjne, bløde 

kugler, servietter, pinde mm. 

Sjov med ruller
En del af

Gør sådan:
Påskeharefamilie
1. Klip rullerne i den ønskede størrelse
2. Klip ørene ud af karton
3. Mal og dekorér rullerne og ørene med Combi Paint pastel og Mix blank
4. Lim ører, øjne og næse på, og lav andre ønskede detaljer som hår og mund 



En del af

Hane
1. Klip en rulle i ønsket størrelse
2. Klip et næb, øjne og fødder ud af karton
3. Mal og dekorér rullen med Combi Paint pastel 

og Mix blank
4. Farvelæg og lim næb, øjne og fødder på
5. Dekorér med f er og mønstret serviet 



En del afPersonlige påskekort

Du behøver:
• Rahmqvist Giant Washable Ink pad
• Rahmqvist Mix blank farver
• Rahmqvist Glitter gel
• En kugle
• Rahmqvist Paper pen x-fine
• Rahmqvist Adhesive Stick
• Saks

Gør sådan her:
Kuglemaling
Dryp nogle dråber Mix Blank på et papir og 
læg papiret i en æske. Læg en kugle i, og lad 
den rulle i farven, frem og tilbage. Klip et  
ægformet hul i et andet stykke papir og 
dekorér kanten med Glitter Gel. L im dit 
kuglemaleri på bagsiden, så det kan ses 
gennem hullet 

Fingeraftryk laves  
med Giant 
washable ink pad!



Påskehareske En del av

Gör så här:

Du behøver:
• Rahmqvist Pearlised Paint
• Rahmqvist Mix blank
• Rahmqvist Allroundlim
• En plastske
• Karton
• Pensler
• En ægformet filtkugle
• Piberenser, smalt bånd, perler og plastøjne til dekoration
• Saks

1. Mal plastskéen med Mix Blank - en farve som 
hæfter godt på plast

2. Klip ørene ud af karton og lim dem fast på 
skéens forside

3. Lim øjne og næse fast på skéens bagside for at 
give haren et ansigt

4. Mal den ægformede filtkugle og ørene med 
Pearlised Paint og lad tørre

5. Klip et lille stykke piberenser ud som bliver 
harens arme. Lav et lille hul direkte gennem 
ægget og før piberenseren igennem. Sæt to 
perler i hver ende af piberenseren. Drej 
piberenseren rundt om skéens skaft, som på 
billedet.

6. Hvis du vil, så dekorér videre med sløjfer mm. 

Gør sådan her:



Du behøver:
• Rahmqvist Mix Blank farver
• Rahmqvist quarz sand
• Rahmqvist Pearlised Paint
• Rahmqvist Glitter Gel
• Rahmqvist Allroundlim
• Tre hele æggeskaller
• Lille rund pind og snor til ophængning
• Pensler
• Saks 

Æg på flere måder En del af

Guldægget:
Mal ægget med 
Pearlised Paint og 
dekorèr med Glitter 
Gel

Sandægget: 
Mal hele ægget 
med Allroundlim 
og rul det 
derefter i quarz 
sand

Flydende æg: 
Dryp forskellige farver  
Mix Blank på ægget og 
rør farverne rundt med 
bagenden af penslen

Gør sådan her:

Når farven er tøløkke af snorr:

Lav en en

og knyt fast på pindenpinden 

tæt på ægg

Placèr en gren et. Hæng ægget 

på en gren



Tillverka och måla roliga figurer 
En del af

Spejlæg
1. Mal en figur æggeformet med valgfri farve Mix 

Blank, fyld figuren ud med en anden farve. Dryp 
en anden farve i midten

2. Mal på en plastlomme så ægget let kan tages af 
når det er tørt

3. Mal med Allroundlim for at få et transparant æg.
4. Klæb på et vindue, eller sæt snor i 



Kaninmaske En del af

1. Tegn og klip et kaninansigt ud af karton, som på billedet og lav hul til øjnene
2. Mal masken med Mix blank
3. Klip en næse ud i karton, farvelæg og lim den på masken
4. Klip sugerør ud i ønsket længde og lim dem på som knurhår
5. Hæft en elastik på bagsiden. Klar til Påske! 

Gør sådan her:

Du behøver:
• Rahmqvist Mix Blank farve
• Rahmqvist Allroundlim
• Karton fra f.eks. en Corn Flakes pakke
• Sugerør
• Et elastikbånd
• Tusch eller blyant
• Pensler
• Saks



Colorona er en del af 




