
Colorona är en del av 

Påskpyssel
Roliga tips för dig och ditt kreativa barn



En del av
Påskpinne

Du behöver:
Pinne
Fjäder
Ögon
Pappskiva/Skärbräda
Mix Blank
Allroundlim

1. Blanda valfria kulörer med Mix Blank
2. Tryck ut färg på en skärbräda och rulla pinnen i färgen.
3. Låt torka
4. Limma fast ögon och fjäder med Allroundlim
5. Sätt i påskriset/häng i fönstret/sätt i krukan

Gör så här:



En del av

1. Klipp av botten på flaskan
2. Måla/svampa på färgen på flaskan
3. Låt torka
4. Texta med mix blank ( tips är att texta på en 
plastficka först och sedan fästa bokstäverna på flaskan)
5. Dekorera med Glitter gel
6. Gör hål för handtaget med en sax
6. Tvinna ihop piprensare och gör ett handtag till korgen
7. Fyll korgen med nåt gott att ge bort t.ex ägg eller godis

Gör så här:

Petflaskekorg

Du behöver:
Petflaska

Piprensare
Sax

Mix Blank
Glittergel



En del avEn del av
Örhängen äggskal

Gör så här:
1. Dela äggskalen i småbitar
2. Fyll upp valfri färg i koppar/fat
3. Lägg i skalen och ta upp när de är täckta med färg
4. Lägg dem på en plastficka & låt torka
5. Fyll ringen med Allroundlim 
6. Lägg försiktigt i äggskalen i valfritt mönster med pincetten
7. Lägg på ytterligare ett tunt lager lim
8. Låt torka. När limmet är genomskinligt är örhänget klart! 

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



En del av
Glittriga påskägg

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

Gör så här:
1. Lägg mallen i en plastficka.
2. Börja att göra konturerna med allroundlimmet
3. Fyll i med Glittergel så att lim och glitter möts och låt torka
5. Dra bort dem från plastficka när de är torra 
(limmet är genomskinligt när det är torrt)
6. Häng i påskriset eller fäst upp på fönstret!

Du behöver:
Plastficka
Mall med påskäggsbilder
Glittergel
Allroundlim



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

Toarulledjur
1.Klipp rullarna i önskad storlek
2. Klipp ut öron/näbb ur det styva 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. 
5. Dekorera med fjädrar eller andra fina pynt!



Påskharesked En del av

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

1. Måla plastskeden med Mix Blank 
2. Klipp ut öron ur kartongen och fäst dem med lim 
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 pär-
lor i piprensarens ändar. Snurra runt skedens skaft som på bilden.
6. Om du vill, dekorera ytterligare med
 rosetter mm.

Gör så här:

Sked påskhare
En del av



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

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:
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!



Ägg av lera En del av

Gör så här:

Du behöver:
Kavel
Snöre
Stans/kniv
Rahmqvist Modelling clay
Rahmqvist Combi Paint Pastell

1. Kavla ut modelling clay
2. Tryck eller skär ut äggformer, gör hål i leran innan den torkat! 
3. Låt torka
4. Måla valfritt mönster med Combi Paint pastell
5. Häng upp i fönster, påskris



Papptallrikskyckling En del av

Gör så här:

Du behöver:
Rahmqvist Mix Blank
Rahmqvist Silky Crayon
Rahmqvist Allroundlim
Papptallrik
Ritpapper
Sax
Ögon

1. Måla tallriken med Mix Blank
2. Låt torka
3. Klipp ut näbb, ben och vingar 
(handavtryck) i ett vitt papper.
4. Måla delarna med Silky Crayon
5. Vik benen som ett dragspel när de torkat
5. Limma fast näbb, ögon, ben och vingar med 
Allroundlim
6. Sötaste kycklingen på ett enkelt sätt! 



Colorona är en del av 


