
Påskpyssel
Roliga tips för dig och ditt kreativa barn

Colorona är en del av 



Du behöver:
• Rahmqvist Giant Washable Inkpad
• Rahmqvist Paper pen x-fine
• Rahmqvist Adhesive Stick
• Ett vitt papper och ett färgat papper
• Sax

Påskbild med handavtryck
En del av

1. Tryck din hand mot Giant Washable inkpad och sedan mot det vita pappret.
2. Gör samma sak med tummen, men byt färg!
3. Rita ögon, näbb och ben så att avtrycken blir en tupp och flera kycklingar.
4. Klipp ut bilden och limma på färgat papper. klart!

Gör så här:



En del av
Tetra-hare

Du behöver:
• En avlång mjölk- eller youghurtförpackning
• Ett paket bomull
• Två knappar
• Smala rundstavar
• Silkespapper
• Rahmqvist Allround lim
• Ett färgat papper
• Sax

1. Klipp bort ena långsidan på kartongen, men spara två avlånga flikar till harens öron
2. Limma och täck sedan hela kartongens utsida med bomull 
3. Använd knappar, rundstavar, kartong och färgat papper till att göra harens ansikte
4. Lägg silkespapper i haren och använd den sedan som godis-förvaring!

Gör så här:



Du behöver:
• Toalett- eller hushållsrullar
• Rahmqvist Combi Paint pastell
• Rahmqvist Mix blank färg
• Rahmqvist Allroundlim
• Sax
• Penslar
• Till dekoration: styvt papper, svart penna, fjädrar, plastögon, 

mjuka bollar, servetter, glasspinnar mm. 

Gör så här:

Pyssel med rullar
En del av

Påskharefamilj
1.Klipp rullarna i önskad storlek
2. Klipp ut öron ur det sryva pappret
3. Måla och dekorera rullar och öron med Combi Paint pastell och Mix blank
4. Limma på öron, ögon, nos och rita andra önskade detaljer så som morrhår och mun. 



En del av

Tupp
1. Klipp en rulle i önskad storlek
2. Klipp ut näbb, ögon och fötter ur det styva pappret
3. Måla och dekorera rullen med Combi Paint pastell 
och Mix blank
4. Färglägg och limma på näbb, ögon och fötter
5. Dekorera med fjädrar och en mönstrad servett



En del avPersonliga påskkort

Gör så här:

Du behöver:
• Rahmqvist giant washable Ink pad
• Rahmqvist Mix blank färg
• Rahmqvist Glitter gel
• En spelkula
• Rahmqvist Paper pen x-fine
• Rahmqvist Adhesive Stick
• Sax

Kulmålning
Droppa droppar med Mix Blank på ett papper 
och lägg pappret i en låda. Lägg i en spelkula och 
låt den rulla i färgen, fram och tillbaka. Klipp ett 
ägg-format hål i ett annat papper och dekorera 
kanten med Glitter Gel. Limma din kulmålning 
på baksidan så att den syns i hålet. 

Fingeravtrycken 
gör du med Giant 
washable ink pad!



Påskharesked En del av

Gör så här:

Du behöver:
• Rahmqvist Pearlised Paint
• Rahmqvist Mix blank
• Rahmqvist Allroundlim
• En plastsked
• Styvt papper eller kartong
• Penslar
• En äggformad flirtkula
• Piprensare, smala band, pärlor och plastögon till dekoration
• Sax

1. Måla plastskeden med Mix Blank - en färg som 
fäster utmärkt på plast
2. Klipp ut öron ur kartongen och fäst dem med lim 
på skedens framsida 
3. Limma fast ögon och nos på skedens baksida för 
att ge haren ett ansikte
4. Måla den äggformade flirtkulan och öronen med 
Pearlised Paint och låt torka
5. Klipp till en bit piprensare som blir harens armar. 
Gör ett hål rakt genom ägget och för piprensaren 
genom hålet. Fäst sedan två pärlor i piprensarens 
ändar. Snurra runt skedens skaft som på bilden.
6. Om du vill, dekorera ytterligare med
 rosetter mm.

Gör så här:



Du behöver:
• Rahmqvist Mix Blank färg
• Rahmqvist Quarz sand
• Rahmqvist Pearlised Paint
• Rahmqvist Glitter Gel
• Rahmqvist Allroundlim 
• Tre stycken hela äggskal
• Bitar av en smal rundstav och snöre för upphängning
• Penslar
• Sax

Ägg på flera sätt En del av

Guldägget:
Måla ägget med 
Pearlised Paint och 
dekorera med Glitter 
Gel

Sandägget:
Pensla hela ägget 
med Allroundlim 
och rulla sedan i 
quarz sand

Flytande ägget:
Droppa olika färger av 
MIx Blank på ägget och 
rör sedan runt med bak-
sidan på en pensel

Gör så här:

När färgen har torkat: 

gör en öggla av snöret 

och knyt fast på rundstaven. 

Placera rundstaven i hålet längst 

upp på ägget. 

Häng i påskriset!



Tillverka och måla roliga figurer 
En del av

Platt ägg
1. Måla en äggform med valfri färg MIx Blank, fyll i med 
annan färg och droppa droppar i mitten för en fin effekt 
2. Tänk på att måla på en plastficka eller liknande så att 
äggen lätt går att ta loss när de torkat
3. Måla med Allroundlim för att få ett transparent ägg
4. Sätt på fönster eller fäst en öggla och häng i påskriset!



Kaninmask En del av

1. Rita och Klipp ut ett kaninansikte ur kartongen som på bilden och gör hål för ögonen
2. Måla masken med Mix blank 
3 Klipp ut en nos ur kartongen, färglägg och klistra på masken. 
4. Klipp sugrör i önskad längd och limma på masken som morrhår. 
5. Häfta fast ett gummiband på insidan av masken. Klart för påsk-maskerad!

Gör så här:

Du behöver:
• Rahmqvist Mix Blank färg
• Rahmqvist Allroundlim 
• Kartong från till exempel ett fling-paket
• Sugrör
• Ett gummiband
• Tuschpennor och blyertspenna
• Penslar
• Sax



Colorona är en del av 


