
Colorona er en del af 

Påskesjov
Sjove tips til dig og dit kreative barn



En del af
Påskepinde

Du har brug for: 
Pinde
Fjer
Øjne
Papplade/Skærebræt 
Mix Blank 
Allroundlim

1. Bland valgfrie farver med Mix Blank
2. Tryk farven ud på et skærebræt og rul pinden i farven
3. Lad den tørre
4. Lim øjne og fjer på med Allroundlim
5. Sæt i buket/hæng i vinduet/sæt i en krukke 

Sådan gør du:



En del af

1. Klip bunden af flasken
2. Mal/dup farven på flasken
3. Lad det tørre
4. Skriv tekst med mix blank ( tips: skriv først teksten på en 
plastlomme og sæt dernæst bogstaverne på flasken)
5. Dekorér med Glitter gel
6. Lav hul til håndtaget med en saks
7. Sno piberenserne og lav et håndtag til kurven
8. Fyld kurven med noget godt til at give væk, f.eks. æg eller slik 

Sådan gør du:

Plastflaskekurv

Du har brug for:
Plastflaske 

Piberensere
Saks

Mix Blank 
Glittergel



En del af
Øreringe med æggeskal

Sådan gør du:
1. Del æggeskallen i små stykker
2. Fyld valgfri farver i kopperne
3. Læg skallerne i og tag op, når de er dækket med farve
4. Læg dem på en plastlomme & lad dem tørre
5. Fyld ringen med Allroundlim
6. Læg forsigtigt æggeskallerne i limen i valgfrit mønster, brug

pincetten
7. Påfør et tyndt lag lim
8. Lad det tørre. Når limen er gennemsigtig er øreringen færdig!

Du har brug for: 
Æggeskal 
Ørering/ståltråd 
Krog til ørering 
Kop til maling 
Pincet 
Plastlomme 
Allroundlim 
Combi Paint pastel



En del af
Glitrende påskeæg

Du behöver:
Äggskal
Örhänge/ståltråd
Örhängekrok
Kopp för färg
Pincett
Plastficka
Allroundlim
Combi Paint pastell

Sådan gør du:
1. Læg skabelonen i en plastlomme
2. Start med at tegne konturerne med allroundlim
3. Fyld Glittergel i, så lim og glitter mødes og lad det tørre
4. Træk dem af plastlommen, når de er tørre (limen er

gennemsigtig, når den er tør)
5. Hæng på grene eller sæt på vinduet!

Du har brug for:
Plastlomme
Skabelon med påskeæg 
Glittergel
Allroundlim



Du har brug for:
Toilet- eller køkkenruller
Rahmqvist Combi Paint pastel
Rahmqvist Mix blank maling
Rahmqvist Allroundlim
Saks
Pensler
Til dekoration: pap, sort pen, fjer, plastøjne, filt kugler, 
servietter, ispinde mm. 

Sjov med ruller
En del af

Sådan gør du:
Toiletrulledyr
1.Klip rullerne i ønsket størrelse
2.Klip ører/næb i pap
3.Mal og dekorér ruller og ører med Combi Paint pastell og Mix blank
4.Lim ører, øjne, næb og næse på og tegn andre detaljer såsom knurhår og mund

5.Dekorér med fjer eller andet fint pynt!



Du har brug for:
Rahmqvist Pearlised Paint
Rahmqvist Mix blank
Rahmqvist Allroundlim
Tykt papir eller karton
Pensler
En æggeformet filtkugle
Piberensere, smalle bånd,
perler og plastøjne til dekoration

1. Mal plastskeen med Mix Blank
2. Klip ører i karton og sæt dem fast med lim
3. Lim øjne og næse på skeens bagside for at give haren et ansigt
4. Mal den æggeformede del og ører med Pearlised Paint og lad
det tørre
5. Klip en stykke piberenser, som bliver til harens arme. Lav et
hul igennem ægget og før piberenseren gennem hullet. Sæt
dernæst to perler i piberenserens ender. Snur rundt om skeens
skaft som på billedet
6. Dekorér evt. yderligere med sløjfer mm.

Sådan gør du:

Ske påskehare
En del af



En del af
Tetra-hare

Du har brug for:
En aflang mælke- eller yoghurtkarton 
En pose vat
To knapper
Små runde spinde (f.eks. blomsterpinde) 
Silkepapir
Rahmqvist Allround lim
Farvet papir

1. Klip den ene langside på kartonen af, men gem to aflange stykker til harens ører
2. Lim og dæk dernæst hele kartonens yderside med vat
3. Anvend knapper, runde pinde, karton og farvet papir til at lave harens ansigt
4. Læg silkepapir i haren og brug den som slikskål!

Sådan gør du:



Du har brug for:
Rahmqvist Mix Blank maling
Rahmqvist Quarz sand
Rahmqvist Pearlised Paint
Rahmqvist Glitter Gel
Rahmqvist Allroundlim 
Tre hele pustede æg
Små stykker af en lille rund pind og snor til ophæng 
Pensler
Saks

Æg på flere måder En del af

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

Sandægget: 
Pensl hele ægget 
med Allroundlim 
og rul dernæst i 
quarz sand

Flydende æg:
Dryp forskellige farver 
af Mix Blank på ægget 
og træk dernæst farven 
rundt med en pensel

Sådan gør du:

Når farven er tør, laves en løkke af 

snoren, som sættes fast på pinden.

Placér pinden i hullet længst oppe 

på ægget.

Hæng på en gren !



Æg af ler En del af

Du har brug for:
Kagerulle
Snor
Stans/kniv
Rahmqvist Modelling clay 
Rahmqvist Combi Paint Pastel

 
Sådan gør du:
1. Rul modelling clay ud
2. Tryk eller udskær æggeformer, lav hul i leret inden det tørrer!
3. Lad dem tørre
4. Mal valgfrit mønster med Combi Paint pastel
5. Hæng op i vinduet, eller på en gren 



Paptallerkenkylling En del af

Sådan gør du:

Du har brug for: 
Rahmqvist Mix Blank 
Rahmqvist Silky Crayon 
Rahmqvist Allroundlim 
Paptallerken
Tegnepapir
Saks
Øjne

1. Mal tallerkenen med Mix Blank
2. Lad den tørre
3. Klip næb, ben og vinger ud
(håndaftryk) i hvidt papir
4. Mal delene med Silky Crayon
5. Fold benene som en dragehale når de er 
tørre
6. Lim næb, øjne, ben og vinger på med 
Allroundlim
7. Sødeste kylling på en nem måde! 



Colorona er en del af 




