
 

 

PÅSKEEGG 

Du trenger:  

 Egg 

 Nål 

 Boller (til å blåse ut innholdet i eggene og/eller til å blande neglelakk i) 

 Maling (akryl maling eller vannmaling) 

 Male pensler 

 Kopper (til vann når du skal male hvis du skal bruke flere farger og/eller til 

neglelakk metoden) 

 Ark (til å la eggene tørke på etter maling) 

 Neglelakk (hvis du vil bruke det i stedet for maling) 

 Garn eller tråd 

 Fyrstikker 

 

Fremgangsmåte 1: 

1. Bruk nålen til å forsiktig lage et hull på begge sidene av egget. Hullet skal 

være stort nok til å kunne blåse ut innholdet, men ikke så stort at egget 

knuser.  

 

2. Blås innholdet ut av egget til egget er helt tomt. (dette kan ta litt tid, smart om 

foreldre eller voksne hjelper til med dette 😉) 

 

3. Egget er nå klar til å bli malt, bruk en pensel med vannmaling eller akryl 

maling og la kreativiteten ta over! Man kan male så mye eller så lite man vil.  



 

4. Legg eggene til tørk, og når de er helt tørre kan man knyte tråd eller garn 

rundt fyrstikken, og legge fyrstikken inni egget slik at man kan henge opp 

egget rundt omkring. 

 

 

 

 

Fremgangsmåte 2: 

1. Bruk nålen til å forsiktig lage et hull på begge sidene av egget. Hullet skal 

være stort nok til å kunne blåse ut innholdet, men ikke så stort at egget 

knuser.  

 

2. Blås innholdet ut av egget til egget er helt tomt. (dette kan ta litt tid, smart om 

foreldre eller voksne hjelper til med dette 😉) 

 

 

3. Egget er nå klart til å bli malt. Hell vann i bolle og hell oppi de fargene du vil av 

neglelakk. Her er det bare å være så kreativ man ønsker, og bruke så mange 

farger man vil! 

 

4. Dypp egget oppi bollen, og snurr den rundt forsiktig så neglelakken dekker 

egget. Her kan du gjerne gjøre det i flere lag og helle på nye farger i vannet 

mens man holder på, og dyppe flere ganger. 

 

5. Eggene tørker ganske fort, men det er smart å legge dem på noen ark slik at 

de kan tørke helt ut. Etter det kan du knyte tråd eller garn rundt fyrstikken og 

legge den oppi egget slik at du kan henge det opp rundt omkring.  



 

 


