
Materialeliste til plantefarvede påskeæg fra Hanne.dk  
 
 
Ud-pustede æg – gerne i forskelige størrelser.  
 
Æggeudpuster eller æggesuger, som det også hedder koster mellem 30 og 60 kroner.   
Senere i processen, skal du bruge den igen, så den er vigtig.  
 
 

   

 
 
 
Løg skaller – brug kun papiret – det er kun det yderste ”løg-papir” der er relevant til påskeæggene. 
Jeg har tidligere forsøgt at bruge lidt af den næste skal også, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe, 
men det kan det, så lad være, for det er spild af din tid, og du bliver så skuffet, når det ikke virker.   
 
Alle har blomster eller planter i haven – medmindre de kun har græs (så bruger du det) for det 
giver fine mønstre, men ellers tal lidt med dine naboer og venner om, hvad de kan tilbyde til dine 
påskeæg - lån lidt hist og pist som ”grønt” i parker - snup lidt i rabatten eller i skoven, og hvor du 
kommer frem – se efter blomster og planter, som skal give ”fine” aftryk i deres form på ægget.  
 
Er du fuldkommen drænet for ”grønt” så vikler du snor og elastik omkring ægget og skaber en 
”forskel” men intet unaturligt stikker det naturlige, så et mix med noget grønt er mest optimalt. 
 
Hvis andre i din husstand er lidt hys med, hvad du bruger jeres gryder til, så find en ny mand/kone 
eller find en ny gryde – der er mange muligheder. Det er vigtigst for dig at tænke på – at du koger 
nogle planter med nogle papir-løgskaller og noget crepepapir pakket omkring et udpustet æg dvs. 
en æggeskal wrapped ind i naturen i noget stanniol – sorry to say – det er ikke klamt - det er 
temmelig naturligt – husk derfor – ikke lyt efter kritik – rens-let er din ven.  



Nyd det !  
 
 
Du bliver glad, når du pakker æg ud af staniolen. Måske er et enkelt gået i stykker, det kan ske.  
 
Problemet er, at æg vil flyde ovenpå, og du tænker ”hvad kan jeg gøre, for at holde dem nede i det 
kogende vand” løsningen bliver måske, at du ofrer en tallerken, som med tiden får alle regnbuens 
farver og tænker en sten ovenpå er en god løsning (evt. pak ind i en plastikpose) så stenen tynger 
tallerkenen og æggene holdes nede. Det kan være, at du er mere kreativ for en bedre løsning. 
Æggene skal være i timevis i det kogende vand, ellers virker det ikke.  
 
Måske dufter der lidt ”besynderligt” og du tænker, her dufter lidt af løg, lidt af planter, lidt af 
fremmed, nyd det, Gå en tur !  
 
Lak på æggene – jeg sværger til englehud, det er noget lækkert marcipanduftende lak på spray, jeg 
ved ikke præcis, hvor man køber det længere, eller om det f.eks. er blevet forbudt, men i min 
lokale gør det selv har jeg fundet et billigt og brugbart alternativ – ikke lige så godt – men næsten.  
Jeg har klar og mat lak efter mine ønsker, jeg putter æggene på spyd og sprayer dem, så de tørrer 
uden at klistre sammen, det tager sin tid og stinker forfærdeligt men fungerer glimrende.  
 
 
Æg og Æggeudpuster/ Æggesuger 
Blomster & Planter 
Løgskaller 
Crepepapir 
Stanniol 
Gryde, Vand, Låg – tjek at det ikke koger tør J  
Lak på spraydåse (mat eller klar) brug små metalspyd eller solide ståltrådspinde, så æggene skilles. 
Limpistol & Ophæng  - husk både ophæng og lukninger, de hedder også ophæng og coupelle. 
 

  
 
 
 
God fornøjelse og rigtig god påske ! 
 
Venligst, Hanne Kjærskov www.hanne.dk   


