
VELIKONOČNA DEKORACIJA

Velikonočni jajčki – obeski iz testa

Eden izmed najvidnejših simbolov Velike noči je prav zagotovo velikonočno jajce in s 
pomočjo barvitih velikonočnih obeskov - jajčk, izdelanih iz doma narejenega testa, 
lahko v svoje stanovanje vnesete praznično pomladno vzdušje.  Zagotovo se bodo  
ustvarjanja velikonočnih jajčk razveselili tudi otroci, ki naj vam pri tem opravilu 
pomagajo. 

Za izdelavo velikonočnih jajčk iz testa si pripravite:

• moko, vodo, sol in olje
• plastično posodo za mešanje testa
• plastično valjasto posodico (od vitaminskih tablet) ali kozarec za vlaganje
• plastično slamico, zobotrebec
• flomastre ali tempera barve
• škarje
• vrvice (prejico, sukanec, volno ali darilne trakove)
• peki papir in pladenj za peko
• zunaj nabrane vejice pomladnega grmičevja
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Postopek izdelave:

1. V plastični posodi vmešajte moko, sol in vodo v razmerju 1:1:1 (vode na 
začetku dodajte raje manj in jo dolivajte postopno) ter dodajte 4 žlice 
jedilnega olja. Testo zamešajte z roko, vse dokler se vam ne bo več lepilo na 
roke.

2. Iz testa oblikujte majhne jajčke in jih razvaljajte na debelino 0,5 cm s pomočjo
plastičnega valjčka ali kozarca za vlaganje.

3. V tako nastale ploščate jajčke na vrhu s slamico naredite luknjico ter vanje 
vtisnite motive krogcev, rožic in druge motive. Pomagate si lahko tudi z 
zobotrebcem in z njim zarišite v jajčka iz testa črtice in vijuge.

4. Okrašena jajčka položite na pladenj za peko, na katerega dajte pred tem peki 
papir. Jajčke pecite na 150°C približno 25 minut, pri tem pazite, da ne 
porumenijo ali porjavijo.
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5. Po peki jajčka ohladite in jih okrasite s flomastri ali tempera barvami. 
Pobarvajte krogce, narišite pikice, lahko pa pobarvate tudi celoten jajček.

6. Skozi luknjice okrašenih jajčk namestite vrvice (iz prejice, volne, sukanca ali 
darilnih trakov) in jih zavežite, nato pa jajčka obesite na zunaj nabrane 
cvetoče vejice grmovja ali dreves.

Naj vam pomladna velikonočna dekoracija pričara v teh dneh veselo praznično 
vzdušje!
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