
ČE ŽELIŠ VEČ…

Pomagaj staršem pri barvanju pirhov. Pošlji mi fotografijo.

BARVANJE JAJČK
BARVANJE JAJČK S ČEBULO

Nabereš listke različnih rastlin.

Položiš na jajce in zaviješ v 
najlonsko nogavico.
Dobro zavežeš.
V lonec daš čebulne olupke. Več 
kot jih bo, bolj bodo jajčka temna.
Jajčka previdno postaviš v lonec.
Kuhaš – vre naj 10 minut.
Pustiš v vodi, da se ohladijo, nato 
jih vzameš ven. Previdno jih 
odviješ.
Suha premažeš z oljem, da se 
svetijo.

JAJČKA LAHKO SKUHAŠ V ČRNEM VINU

V kozico daš jajca. 

Zaliješ jih s črnim vinom. Biti morajo
prekrita.

Daš kuhati. Vrejo naj 10 minut. 

Počakaš, da se malo ohladijo in jih 
vzameš ven. 

Zelo lepo se svetijo.

BARVANJE JAJČK S SVILO 2017   (you tube)
Podrobnejši opis postopka najdete na povezavi: 
http://www.alenkakosir.si/blog/tehnika-barvanja-velikonocnih-jajc-s-svilo/4K

https://www.youtube.com/watch?v=N8aCUQ3udOA
http://www.alenkakosir.si/blog/tehnika-barvanja-velikonocnih-jajc-s-svilo/4K


Vir: https://oblizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/nasvet-za-barvanje-jajck-z-lakom-za-nohte/

BARVANJE JAJČK Z LAKOM ZA NOHTE – 

Pripomočki:

 različne barve lakov za nohte

 plastičen lonček ali posodica

 zobotrebec ali leseno nabodalo 

kozarčki za žganje





 Sestavine:
 trdo kuhana jajca (ohlajena)
 voda


 Potek dela:
 V plastičen lonček ali posodico nalijemo vodo. Na vodno gladino 

nakapljamo lak za nohte. Uporabimo različne barve.

   


 Najprej kanemo eno kapljico izbrane barve in počakamo, da se le-ta 
malenkost razleze v vodi, nato nadaljujemo z drugimi barvami. Z lesenim 
nabodalom ali zobotrebcem na poljubnih točkah oblikujemo različne 
vzorce.




 Prepustimo se domišljiji.

https://oblizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/nasvet-za-barvanje-jajck-z-lakom-za-nohte/


 Ko smo ustvarili vzorec, vzamemo trdo kuhano jajce in ga počasi potopimo
v vodo – do polovice jajca.




 Potopimo ga samo za par sekund, nato pa postavimo na manjši kozarček 
in počakamo, da se posuši.

                


 In tole je rezultat barvanja jajčk z laki za nohte.
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