
 

Alkotó – Húsvét 

1. Ha Húsvét, akkor nézzük először is a tojásfestő technikákat! 

 

 Tojás berzselés 

Szükség lesz hozzá: 

- főtt tojásokra 

- harisnya nadrágra, virágra, virág levelére, tojás festékre / 

 

 

A berzselt, vagyis a növényekkel és 

virágokkal festett tojás 

hagyományos technikával készül. 

Virágszirmokat és leveleket kell 

rögzíteni gézzel vagy harisnyával a 

tojásra, és úgy kell bele lógatni a 

festékbe. Gyönyörű természetes 

mintákat kaphatunk. 

 

 

 Csurgatott tojás 

Szükség lesz hozzá: 

- főtt tojásra 

- különböző színű akrilfestékekre, ecsetre, tojástartóra 

 



 

 

A tojást érdemes festetlenül 

hagyni, és inkább a teljesen fehér 

darabokat megfőzni. Száradás és 

kihűlés után a tojásokat egy 

karton tojástartóba kell rakni. 

Különböző színű akrilfestéket 

vékony ecsettel felülről rá kell 

csepegtetni a tojásra, hogy az 

vékony szálakban csurogjon le a 

tojás oldalán. 

 

 Ragasztószalag segítségével festett tojás 

Szükség lesz hozzá: 

- főtt tojásra, 

- ragasztó szalagra,  

- tojás festékre  

 

 

 

A ragasztóval vagy masnival 

készült tojás népszerű a kreatív 

háziasszonyok körében, mert 

nagyon könnyű megcsinálni. 

Festetlen főtt tojást kell körbe 

tekerni ragasztószalaggal. A tojást 

így kell bele tenni a festékbe, és 20 

perc múlva kell kivenni. Száradás 

után le kell szedni a szalagot, és 

szép vonalas sziluetteket 

kaphatunk. 

 

  

 Natúr hatású tojás 

Szükség lesz hozzá: 

- főtt tojásra 

- hibajavító  



 

 

 

 

Ha a sima főtt tojást festetlenül marad, 

a natúr felület a fehér kombinációjával 

elegáns hatást nyújt. A tojáshéj apró és 

egyszerű geometriai mintáihoz a 

hibajavító sokkal jobban megfelel – 

mint a mérgező, alkoholos fehér 

filctoll.  

Igaz, így vastagabb és szabálytalanabb 

mintákat kaphatunk. 

 

 Márványozott tojás 

Szükség lesz hozzá: 

- főtt tojásra 

- különböző színű körömlakokra 

- hurkapálcikára 

- vízre  

 

 

A pasztellszínű tojásokat remekül 

lehet márványozni körömlakkal. 

Műanyag poharakat meg kell tölteni 

vízzel, be kell csurgatni különböző 

színű körömlakkokat. Pálcikával el 

kell keverni és bele kell mártani a 

tojásokat. A vízzel nem keveredő 

körömlakk csodálatos márványos 

mintát és erezetet hagy a tojáson. 

 

 

 Mozaik tojás 

 

Szükség lesz hozzá: 

- színes és natúr főtt tojásokra (tojás festékre), illetve hungarocell tojás is 

lehet, ha van oda haza 



 

- ragasztóra   

 

 

A mozaiktojás több időt igényel, de 

megéri a fáradságot. Már festett 

tojásokat össze kell törni, és a 

színes héjukat további apró 

darabokra kell törni. A színes 

mozaikdarabokat ezután rá kell 

illesztgetni és rá kell ragasztani egy 

kifújt vagy hungarocell tojásra. 

Nagyon szép antik és archaikus 

látványt kelt. 

 

 

 Gránitpöttyös tojás 

Szükség lesz hozzá: 

- pasztellszínű főtt tojásra 

- sötétszürke vagy barna Latex kézműves festékre 

 

 

A gránitpöttyös tojásokat először 

pasztellszínűre kell festeni. Azután 

sötétszürke vagy barna Latex 

festékbe kell bele mártani az ecsetet. 

Nem kell festeni vele a tojásokat, 

hanem magasról rápöttyözni egy 

határozott mozdulattal a felületükre 

a festéket. 

 

 

2. Húsvéti könyvjelző 

A következő ötletet két dolog miatt is jónak találom, azon felül, hogy 

kapcsolódik az ünnephez!   

A mostani  időszak több olvasást hozhat az emberek számára: tehát szükség lesz 

könyvjelzőre! A másik, ez egy remek ajándék ötlet - azoknak, akik szeretnek 

olvasni! 



 

Szükség lesz hozzá: színes papírra, ceruzára, vonalzóra, ollóra, ragasztóra, 

filctollra 

 

 

 

 

Egy 10x10 cm-es lapot használtam 

fel hozzá, aminek meghajtottam az 

átlójait, mind két irányba. (A lap 

nagyságától el lehet térni.) 

 

 

 

Majd szavéta hajtással háromszöget 

hajtottam belőle. 

 

 

 

A háromszög egyik csúcsát a 

háromszög talpáig lehajtottam. 

 

 

 

 

Az így kapott alakzatot félbe hajtjuk. 

 

 

 

Az előbb kapott vonalhoz, az egyik 

sarkát felhajtjuk. 



 

 

 

 

Majd a másik sarkot is mellé hajtjuk. 

 

 

 

 

Az így kapott fülecskét behajtjuk, a 

könyvjelző belsejébe kapott 

zsebecskébe. 

 

 

 

 

 

Ugyan ezt megismételjük a másik 

fülecskével. 

 

 

 

 

Ezzel elkészült a könyvjelző alapja. 



 

 

 

 

 

 

 

Amire ragaszhatunk füleket, 

szemeket,orrocskát és fogakat. 

 

3. Húsvéti ajtó díszek 

Ha nem is mehetünk el otthonról, de szobák ajtaján is remekül mutathat egy 

ajtókopogtató, így ezzel is egy kis ünnepi hangulatot lehet varázsolni lakásunkba. 

Ráadásul mindenkinek egyéni ízlése és színvilága is kibontakozhat a munkája 

során! 

Szükség lesz hozzá: karton és színes papírra, ollóra ragasztóra, filctollra, esetleg 

flitterekkel is tovább díszíthetjük. 

 

 

 



 

              



 

        

        

 

 

                                



 

 

 

4. Különleges falatkák 

Választottam főtt tojásból készült ötletet is az asztalra, amivel egy kis 

vidámságot csempészhetünk az ünnepi hangulat mellé! 

Szükség lesz hozzá: főtt tojásokra, borsszemek, sárga csíkok, pritamin paprika, 

szőlőszemek, sonka szeletek, tojás szeletelő (ezek persze szabadon lehet 

módosítani, variálni…….csak a képzelet szabhat határt)

     

 

 

 

 


