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HANEN GEMMER PÅSKEÆG - Evt som vendespil (læs nederst) 

Du skal bruge: WC rulle/r - gul maling - Clipsemaskine - limstift - sort tusch - orange, brun, hvid og rød  

karton + andreforskellige farver. Slik æg 

Sådan gør du:  

Mal dine wc ruller gule2 gange- (måske skal de have 3 lag)  

Klip 2 stk. hoved i brunt karton (nr. 1) 

Klip 1 næb i orange karton (nr. 2) 

Klip 2 øjne i hvidt karton (nr. 3) 

Klip 1 hanekam i rød karton (nr. 4) 

Klip 1 hagelap i rød karton (nr.5) 

Klip 2 ben i rød karton (nr. 6) 

Klip 3 haler i valgfrie farver str.: 2 cm x 30 cm - 2 cm x 25 cm - 2 cm x 20 cm. 

 

Clips det øverste af wc rullen sammen. 

Rul de 3 haler (minus 4 cm) saml dem og clips dem bag wc rullen. 

(se billedet af hanen fra siden, noget af halen skal bruges til at støtte med) 

Placér hoved på hver side af wc rullen -  clips det sammen i siderne, nederste clips skal gribe fat i wc  

rullen.   

Lim hanekammen på hovedet imellem de 2 stykker. 

Lim hagelap på hovedet og lim derefter næbbet ovenpå. 

Tegn med tusch pupiller i øjnene og lim derefter øjnene på. 

Lim ben på hanen og giv den evt. en lille clips forneden. 

 

Hanerne kan bruges som påskepynt der gemmer på spiselige påskeæg til gæster. 

Men har du tid og lyst kan du lave fx 16 stk. og så kan du bruge det til et vendespil. 

Det kræver dog at du finder 2 ens x 8 slik æg, der kan være under  

rullen. 

Det gør ikke noget at hanerne ser forskellige ud, det vil hjælpe børnene til at huske de  

rigtige placeringer af æg. 

 

God fornøjelse! 
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