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DU SKAL BRUGE:
• Karton; gul, rød 

og orange
• Smalt satinbånd
• Ovale, rulleøjne, 5x7 mm
• Lim, saks og sytråd
• Penne; orange og sort

SJOVE, NEMME PÅSKEKLIP
Børns påskepynt er noget særligt. Hønsefamilien, som børnene har lavet af tomme papruller, sættes
midt på bordet, og servietkyllingerne pynter på tallerkenerne. Påskepynten er hurtigt lavet, og så får
børnene samtidig en hygge-stund.

LILLE KYLLING 
TIL PÅSKEGRENENE

Tegn kyllingen af fra mønsterarket og
over på et stykke papir. Klip den ud
og brug den som skabelon. Klip kyl-
lingen og vingerne i gul karton. Mal
næbbet orange med en tusch og tegn
prikker som øjne. Klip et hak, som
vist ved klippelinierne på både kylling
og vinger, og sæt delene sammen på
tværs over hinanden. Lav, med en nål,
et lille hul øverst i kyllingens hoved
og træk en sytråd gennem til ophæng.

SJOVE, NEMME PÅSKEKLIP

SIDDENDE KYLLINGER
Tegn kyllingen af fra mønsterarket og over på et stykke
papir. Klip den ud og brug den som skabelon. Klip kyl-
lingen ud i gul karton og næbbet i rød karton. Lim næb-
bet fast på kyllingen. Som øjne kan du bruge rulleøjne i
plast, eller du kan helt enkelt tegne øjne, direkte på karto-

nen. Fold den nederste del af kyllingekroppen fremad,
efter foldelinien, så den bliver som en plade, kyllingen
kan sidde på. Klip benene ud i orange karton. Fold efter
foldelinierne ved knæ og ved fod. Lim benene fast under
kroppen. Bind et fint bånd om halsen på kyllingen. 

LILLE KYLLING 
TIL PÅSKEGRENENE

SIDDENDE KYLLINGER
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SERVIET-KYLLINGER
Tegn kyllingen af fra mønsterarket og over på et stykke papir. Klip den ud og brug 
den som skabelon. Klip derefter kyllingen ud i gul karton og næbbet i rød karton. Lim næbbet fast 
på kyllingen. Som øjne kan du bruge rulleøjne i plast, eller du kan helt enkelt tegne dem direkte på kartonen.
Stop servietten gennem hullet på kyllingen, og den er klar til at pynte på påskebordet.

HØNSEFAMILIE
AF PAPRULLER

DU SKAL BRUGE:
• Papruller fra toilet- 

eller køkkenruller
• Hvide eller gule vatkugler
• Hvid eller gul karton
• Gule fjer
• Øjne, 10 mm og plastnæb
• Piberensere, 6 mm
• Panokitt lim

Skær paprullen til, i ønsket højde.
Når paprullen skal beklædes, måles
højden og omkredsen på rullen. Klip
stykker med samme mål i gul eller
hvid karton. Smør Panokitt lim i et
jævnt lag på kartonen og lim den på
rullen. Lim hoved, næb og øjne fast.
Knib ca. 8 cm af piberenseren og 
form den til en kam. Lim kam-
men fast på hovedet og lim
fjerene bagpå og
på siderne som
vinger.
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HØNSEFAMILIE
AF PAPRULLER

SERVIET-KYLLINGER



Mønsterark til H O B B Y  I D É E R  • N R . 2  Å R  2 0 0 0

SJOVE, NEMME PÅSKEKLIP – side 38 - 39

Serviet-kylling
Siddende kylling

Kylling til påskegrenene

Foldelinie




