
 
 
 
 
 

 



Hei alle sammen! 
 

Her følger mange ulike oppgaver du kan kose deg med nå før påske, eller som du kan ta 

frem i påskeferien. For akkurat denne påskeferien blir nok veldig annerledes  
enn det du er vant med… 

Det er jo veldig stor variasjon i hva slags materialer og redskaper dere har hjemme. Så nå 

gjelder det å være kreativ og finne gode løsninger om du ikke har akkurat det jeg viser. 

Morsomme plastøyne kan du fint lage selv ved å tegne på ark og klippe ut. Fargede ark kan 

du også lage med fargeblyanter og maleskrin. Hvis du ikke har gult garn, kanskje du har 

grønt osv. Gå på skattejakt i roteskuffer og boder – der finner du sikkert mye rart! 

Naturen byr også på mange materialer som er helt gratis. Da kommer du deg også ut en tur, 

noe som er godt for både kropp og sjel! 

 

LYKKE TIL og GOD PÅSKE! 

 

 



ORIGAMI 
Origami kommer fra Japan og betyr brettekunst. Bruk vanlig kopipapir, tegnepapir blir for 

tykt og egner seg ikke så godt. Ark fra ukeblader eller gavepapir kan også fungere bra, og da 

har du jo plutselig farget og mønstret papir. Hvis du vil ha ensfarget ark kan du fargelegge 

det, eller du kan male hele arket om du har et maleskrin. Et lite tips da er å stryke arket 

etter at det har tørket, da blir det glatt og fint igjen. Legg bakepapir over og under arket, så 
malingen ikke smitter over på strykejernet.  

Ofte begynner man med et kvadrat – en firkant der alle sidene er like lange. Det er viktig at 

du legger merke til fasongen på arket før du begynner å brette, hvis ikke kan du møte på 

store problemer.  

På denne måten kan du lage et kvadrat ut av et A4 ark: 

 

 

På Youtube finner du drøssevis med morsomme origamioppgaver. Start med enkle 

oppgaver, før du prøver deg på mer kompliserte bretteteknikker. Søk gjerne på «origami 

easy». Pass på å lage skarpe brettekanter, stryk frem og tilbake med fingertuppen eller 

neglen. Det er også viktig å være veldig nøyaktig og passe på at f.eks. hjørnene ligger 
nøyaktig kant i kant. På den måten blir resultatet best.  

 



 

Tulipaner er et sikkert vårtegn og super påskepynt!  

Lag en hel bukett til noen du er glad i! 
 

 

Trykk på bildet og du kommer rett til instruksjonen. Her er det en enkel tulipan og en mer 
avansert utgave. På den ene får du til og med trent deg litt på engelsk.  

 

TIPS! 
• Se gjennom hele filmen først. 

• Begynn på nytt og stopp filmen for hver ny instruksjon. 

• Gjør nøyaktig det som vises på filmen. Spol tilbake ved behov. 

• Vær veldig nøyaktig og lag skarpe brettekanter. 

• HUSK: øvelse gjør mester! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w&list=TLPQMjUwMzIwMjAM1roIRzNW8w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LFHGsHdY8w4


 

 

 

 

 

 

Her er det en liten søt påskehare. Den er ganske enkel 

å brette! 

 

 

 

 

Hvis du vil brette påskehare-bokmerke trenger du 

også en limstift. Fremgangsmåten er ganske enkel. 

 

 

 

 

Disse hønene er litt mer kompliserte. Konsentrer deg 

skikkelig og jeg er sikker på at du får det til!!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxN-6LawBm0&list=TLPQMjUwMzIwMjAM1roIRzNW8w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TI2HcRSLGH8
https://www.youtube.com/watch?v=V5ZBsBAdPgE


Disse påskeharene (kaninene) er enklest. Vil du være proff går du for denne varianten. 

Den ser mye mer komplisert ut enn den egentlig 

er. Og den hopper både langt og høyt! 

Dagene kan bli litt lange når man må være mye hjemme…  

Hva med å arrangere en hoppe-konkurranse 
med påskeharer for hele familien?  

Skikkelig moro for liten og stor!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hvis hoppe-konkurransen er viktigere enn 

påsketema er denne frosken ganske enkel å 

brette! 

 

Ha det gøy – det viktigste 
er (ikke) å vinne!! 

https://www.youtube.com/watch?v=9b5-UFbefko
https://www.youtube.com/watch?v=viBfgrL7RXo
https://www.youtube.com/watch?v=Vlb2udqPx-M


LEGO 
Veldig mange av dere har Lego hjemme. I alle mulige farger og fasonger. Bruk fantasien og 

bygg en stor kylling, høne eller hane. Eller få inspirasjon fra disse bildene. Du kan også 

bruke trinn-for-trinn-forklaringene på de to neste sidene. 

Alle bildene er hentet fra Pinterest. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Dette bildet er fra Panduro. 

HAMA PERLER 
En annen ting som sikkert mange av dere har hjemme er Hama perler. Hvis du Googler 

«hama perler påske» så kommer det opp drøssevis med bilder du kan kopiere. Husk å bruke 

bakepapir hvis du vil stryke figurene når du er ferdig. Da trenger du også å få hjelp av en 

voksen. Gå ut å hent noen kvister som du setter i vann og heng opp påskepynten – det blir 

et flott blikkfang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her er det flere eksempler på ting du kan  
lage med Hama perler. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLABUKSER 
På Pinterest har jeg funnet mange morsomme bilder der hovedmaterialet er gamle 

olabukser. Detaljer er laget av filt, stoffrester, garn, knapper, ståltråd osv. Bruk det du har. 

Hvis du ikke har noe så tegn detaljer med tusj, penn, blyant eller fargeblyanter. Bakgrunnen 

kan lages av pappesker eller bare papir. På denne linken ser du flere av de flotte kortene 

denne kunstneren har laget! 

Kanskje du har lyst til å lage et hyggelig kort til noen som 
trenger en oppmuntring akkurat nå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toutpetitrien.ch/collec/
https://www.toutpetitrien.ch/collec/


HJEMMELAGET SILKELEIRE 
Dette anbefaler jeg på det sterkeste å prøve ut. Leiren blir silkemyk og er veldig god å 

forme. Her er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan lage. La figurene 

lufttørke for best resultat. Hvis du har det travelt kan du steke de på 100 grader i 

stekeovnen til de blir harde. Hvor lenge de må steke avhenger helt av tykkelsen. For de flate 

figurene holder det med en times tid. Vær oppmerksom på at leira da kan heve seg litt, så 
følg godt med. 

 

Dette trenger du: 

1 dl maisennamel 

2 dl salt 

2 dl kokende vann 

 

Til farging av leiren: 

Div. krydder 

Konditorfarge 

Maling  

 

 

 

 

Fremgangsmåte: 

• Sett en kjele på ovnen og bland sammen 

maisennamel og salt.  

• Hell over kokende vann.  

• Sett ovnen på middels varme.  

• Rør godt til massen koker opp og blir fast – det kan 

hende massen blir tykk før den koker opp.  

• Legg deigen på benken og la den kjøle litt. 

• Elt deigen med maisennamel til den blir hvit, fast og 

god å jobbe med. Pass på at den ikke blir for tørr. 

• Legg den ferdige silkeleiren i en plastpose som 

lukkes helt igjen.  



Sett farge på leira så kan du lage søte kyllinger. 
Kikk gjennom kjøkkenskapene og bruk det du finner til å farge leiren. Elt fargen godt inn i 

leirklumpen slik at fargen fordeler seg helt jevnt, akkurat som når du farger marsipan. Pass 

på å vask hendene mellom hver farge du bruker. Pakk ferdig fargede leirklumper inn i 

plastfolie så den ikke tørker inn. Ferdigfarget leire kan også eltes sammen for å få nye 

farger, f.eks. rød og gul blir oransje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har jeg brukt kakepynt. 

Når jeg eltet pynten inn i 

leiren, så løste den seg opp. 

Sukkerkuler ble brukt som 

øyne. Mens denne tørket  

ble den veldig klissete av 

sukkeret. Så la den tørke på 

en tallerken eller lignende. 

Krydder ga en kjempefin, 

dyp og naturlig farge, ikke så 

knall som de andre 

eksemplene. Her er det 

brukt hel pepper som øyne.  

Konditorfarge gjør at 

leiren blir litt klissete, da 

elter du bare inn litt mer 

maisennamel. Svart farge 

fikk jeg ved å blande inn 

litt maling. Hvis du har 

svarte perler blir det 

supre øyne. 



Trinn-for-trinn forklaring på enkel kylling 
 

     

Trill en liten kule på størrelse  

med en plomme.  

 

     

   

Trykk ned to groper til føttene med 

en finger.  
Bland rød og gul leire. Trill to små 

kuler. Trykk ned halve kula med en 

kniv.  

Bruk spissen på kniven til å trykke 

inn. Gjør dette på den delen som 

ikke ble trykt ned.  

Her ser du en fot som er klar til 

montering.  

Legg føttene i gropene du trykte 

ned med fingrene på bilde nr. to. 

Pass på at den delen av foten som 

ikke ble trykket ned med kniven 

stikker ut under magen. 



     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå kan det hende hodet har blitt 

litt flatt. Form fasongen på 

kyllingen slik du vil ha den. Vær lett 

på hånden.  

Trill en liten kule til nebb og rull 

den til en lang oval. Trykk den spiss 

i hver ende.  

Trykk nebbet fast med en rund 

tannpirker eller lignende. Rull 

tannpirkeren forsiktig frem og 

tilbake så nebbet fester seg. Form 

nebbet forsiktig med fingrene. 

Trykk hull der øynene skal være 

med enden på en pensel, en blyant 

eller noe som ligner. Trill to 

bittesmå sorte kuler til øyne. Hvis 

du har svarte perler er det enda 

enklere. 

Sett øynene forsiktig inn i hullene.  Hvem har sagt at en kylling må 

være gul? Lag en hel familie i 

forskjellige farger.  



Trinn-for-trinn forklaring på kul kylling 
 

Denne kule kyllingen kan  

lages med og uten bein.  

Disse er det også gøy å  

lage i ulike farger.  

 

 

 

 

           

     

 Trill to små kuler til føtter og form 

de til to dråper. Klem de ned mot 

bordet slik at de kommer til å stå 

stødig.  

Stikk inn to tannpirkere. Pass på at 

de går gjennom hele foten.  

 Trill en stor kule som du deretter 

former til en egglignende kropp. 



     

 

 

 

     

 

 

 

   

Trill to mindre kuler som klemmes 

flate. Lag de spisse i den ene 

enden. Dette skal bli vingene.  

Ta litt vann på sidene der vingene 

skal festes. Bruk pensel.  
Trykk fast den øvre delen av 

vingen. Klem forsiktig mange 

ganger slik at skjøten blir borte. 

Ikke gni. 

Slik ser kyllingen ut med vingene.   Rull en bitteliten pølse som skal bli 

til nebb. Trykk den flat med en 

finger.  

Bruk to kniver til å forme spissen 

på nebbet. Gjør dette i begge 

ender.  



 

     

 

 

 

     

 

 

 

Nebb som er ferdig formet.   Trykk et spor over midten av 

nebbet med baksiden på en kniv. 

«Brett» nebbet i sporet. 

Påfør bittelitt vann med en pensel 

der du skal feste nebbet. Trykk og 

rull forsiktig i sprekken med en 

tannpirker. 

Juster nebbet med en tannpirker 

om det er behov.   
Trill to små hvite kuler som du 

trykker flate med en finger. 



     

 

 

     

 

 

 

 

Trykk et lite hull midt i øyet. Eller et 

annet sted der du vil ha pupillen.   

Slik skal øynene se ut før du putter 

i en svart prikk.   

Trill to små svarte prikker og legg 

de i hullene. Klem pupillene flate 

med en kniv.    

Pensle på litt vann der øynene skal 

sitte. Klem de forsiktig på. Kyllingen 

er ferdig om du ikke vil ha på bein. 

Pass på at føttene står stødig på underlaget og la de stå 

litt fra hverandre. Samle tannpirkerne i toppen og stikk 

kroppen ned på tannpirkerne. Hvis kyllingen er ustødig 

kan det hjelpe å ta det ene benet litt foran det andre. 

Trykk også foten ned mot underlaget så den blir så flat 

som mulig. 



Påskeegg 
Disse eggene er perfekte til å henge opp i vinduet eller på en bukett med kvister. Eggene 

kan lages på mange ulike måter. Bruk fantasien! Du kan lage deg en papirmal som du legger 

på leira og skjærer ut. Eller du kan lage en utstikker av en dorull – det fungerte utmerket. 
Klem dorullen slik at den får eggfasong. Eggene blir finest om de lufttørker. 

      

 

      

 

Kjevl leira til en jevn leiv på ca. 3 

mm. 

Stikk ut egg. 

Trykk lett i kantene for at skal bli 

pene. Ikke gni. 

Lag hull til oppheng med en 

spiss gjenstand. Jeg brukte en 

sprøyte. 



Ulike teknikker som kan brukes på eggene 
 

      

 

 

      

 

 

Bruk ulike ting til å trykke 

mønster. Kredittkort, skruer, 

gaffel osv. 

Legg på en heklet duk, blonde 

eller lignende og kjevle over så 

det blir mønster. 



   

   

Fargede egg blir også fint. Her rullet jeg tre pølser som jeg 

la tett inntil hverandre. Deretter kjevlet jeg over.  

 

     

 

 

 

Her har jeg rullet tynne strimler som kjevles 

ned en større klump. Prøv ut ulike mønster.  
Dette egget ble det ikke gjort 

noe med før det var tørt. Da 

brukte jeg tusj til å dekorere 

med. 



Vaktelegg 
Lag naturtro vaktelegg som kan brukes  

i ulike dekorasjoner. Jeg prøvde ut litt  

forskjellige ting og kom frem til at sitron- 

pepper og vissent løv fungerte best. Finn  

vissent løv som er nesten svart. 

Lag et rede av bast som du vikler rundt og  

rundt. Eller samle noen kvister som du 

fletter sammen. Litt mose i bunnen blir 
sikkert kjempefint! 

Under ser du trinn-for-trinn bilder over 

hvordan du lager eggene. Der brukte jeg  

sitronpepper. 

 

     

 



 

 

     

 

Disse bildene er hentet fra Pinterest. Bruk de som inspirasjon til hvordan du kan bruke 

naturmaterialer i kombinasjon med egenproduserte vaktelegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARN 
Garn kan brukes til så mangt. Du kan jo bruke tiden til å lære deg å strikke om du har 

strikkepinner. På KH-timen.no kan du lære å strikke. Der ligger det filmer som viser hvordan 

du legger opp, hvordan du strikker og hvordan du feller av. Men garn kan også brukes til 

mye mer, her kommer jeg med et par andre forslag som jeg har funnet på Pinterest. 

 

Pompongkyllinger 

En pompong er en garnball. Lag små pomponger ved hjelp av gaffel. Det er superenkelt og 

kyllingene blir såååå søte!! På neste side ser du hvordan du skal gjøre det. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyubasha 

https://kh-timen.no/laereplanen/#1475594429796-a282610d-00727e82-b39b
https://kh-timen.no/laereplanen/#1475594429796-a282610d-00727e82-b39b
https://no.pinterest.com/pin/421649583867430844/activity/tried
https://no.pinterest.com/pin/421649583867430844/activity/tried


 

furapt.tecnicideas.com 



Andre ideer 
Her kommer det noen bilder med ideer til andre ting du kan lage med garn. Alle bildene er 

funnet på Pinterest. Bildene er ganske selvforklarende, så her må du fundere litt selv over 

hvordan du kan lage det. 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRUSFLASKE 
Disse kyllingene syntes jeg var skikkelig morsomme. Bruk det du har til dekor. Jeg tenker at 

som hodepryd kunne det også vært morsomt å bruke gavebånd som du knytter fast og 

snurrer opp. Til øyne, vinger og føtter kan du bruke stoffrester, filt, papp eller papir. Slå deg 

løs og lag en kylling med stor sjarm og sterk personlighet! 

 

     

 


