
Ασγοθήκες για παζταλινά ασγά 

Μπνξείηε λα θηηάμεηε εύθνια πνιύ 
όκνξθεο βάζεηο - απγνζήθεο γηα ηα παζραιηλά απγά ζαο κε απηή 
ηελ παζραιηλή θαηαζθεπή θαη λα ηηο δηαθνζκήζεηε ζύκθσλα κε ηε 
θαληαζία ζαο! 

  

Βαζκόο δπζθνιίαο: κέηξηνο 

  

                Υλικά 

 Χαξηόλη νληνπιέ - θόθθηλν, πξάζηλν, κπιε  
 Χαξηί γθνθξέ ζε δηάθνξα ρξώκαηα  
 Χξσκαηηζηά αθξώδε θύιια  
 Κόιια  
 Ψαιίδη  
 πξξαπηηθό  

  

1. Κόςηε ισξίδεο από ην νληνπιέ ραξηόλη, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 
15 επί 2,5  εθαηνζηά, θάζεηα πξνο ηηο γξακκέο ηνπ ραξηνληνύ. 
Σπιίμηε ην θαη ζπξξάςηε ην, γηα λα θηηάμεηε έλαλ δαθηύιην πνπ 
πάλσ ηνπ ζα ζηεξεώζεηε ην απγό. 

http://www.mamakid.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:2011-04-03-12-08-36&catid=108:2011-03-21-13-28-24&Itemid=178


  

2. Κόςηε κηα ισξίδα από γθνθξέ ραξηί, ηπιίμηε ηε, πηέζηε ηε ζην 
θέληξν θαη ζπξξάςηε, γηα λα θηηάμεηε έλα θηνγθάθη. 

   

3. Κνιιήζηε ή ζπξξάςηε ζηε βάζε από νληνπιέ ραξηόλη. Αλ 
ζέιεηε, θνιιήζηε ζην θέληξν θάηη, όπσο έλα ινπινπδάθη ή πνύιηεο 
ή ό,ηη άιιν ζαο αξέζεη. 

  



4. Η απγνζήθε κε θηνγθάθη είλαη έηνηκε! 

 

5. Φηηάμηε απηή ηελ παξαιιαγή γηα κηα απγνζήθε κε ινπινύδηα. 
Φηηάμηε κε ηνλ ίδην ηξόπν ην δαρηπιίδη. Μεηά, κε κηθξά θνκκάηηα 
από γθνθξέ ραξηί θηηάμηε ινπινπδάθηα θαη θνιιήζηε ηα. ηε κέζε 
ηνπο κπνξείηε λα θνιιήζεηε κηθξά θίηξηλα κπαιάθηα από θίηξηλν 
γθνθξέ ραξηί. 

 

6. Μπνξείηε, επίζεο λα θηηάμεηε κηα απγνζήθε ρξεζηκνπνηώληαο 
αθξώδεο πιηθό. Γηα λα δηαθνζκήζεηε ην δαρηπιίδη, θόςηε από 
θύιια από αθξώδεο πιηθό ζε δηάθνξα ρξώκαηα ηνπιίπεο θαη 
θύιια ινπινπδηνύ ζην πξάζηλν. Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα 
εθηππώζεηε ηα παηξόλ ηνπο εδώ ζε .pdf . Κνιιήζηε ηα γύξσ γύξσ 
ζην δαρηπιίδη θαη ε απγνζήθε ζαο είλαη έηνηκε. 

http://www.mamakid.gr/images/stories/Themata_mamakid/Pasxa/patron_avgothiki.pdf
http://www.mamakid.gr/images/stories/Themata_mamakid/Pasxa/patron_avgothiki.pdf


  

Γείηε όιεο ηηο απγνζήθεο κε ην παζραιηλό απγό ηνπο! 

  

   

  

  

Καιή επηηπρία θαη θαιή δηαζθέδαζε! 

 

 



Παζταλινό ασγό με ταρηί γκοθρέ 

Φηηάμηε έλα πξσηόηππν 
παζραιηλό απγό ζε απηή ηελ πνιύρξσκε παζραιηλή θαηαζθεπή! 

Χξεζηκνπνηήζηε ραξηί γθνθξέ θαη κε ηερληθή πνπ ζπκίδεη 
ςεθηδσηό, δηαθνζκήζηε ην απγό ζαο όπσο ζαο αξέζεη! 

  

Βαζκόο δπζθνιίαο: κέηξηνο 

  

                Υλικά 

 Χαξηηά γθνθξέ ζε δηάθνξα ρξώκαηα  
 Κόιια  
 Ψαιίδη  
 ρέδην απγνύ - εθηππώζηε εδώ ζε .pdf  

  

1. ε έλα απιό ραξηί ή ζε ρξσκαηηζηό ραξηόλη ζρεδηάζηε έλα 
απγό. Γηα πην εύθνια, κπνξείηε λα εθηππώζεηε ην ζρέδην καο εδώ. 

http://www.mamakid.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1311:2011-04-01-21-45-26&catid=108:2011-03-21-13-28-24&Itemid=178
http://www.mamakid.gr/images/stories/Themata_mamakid/Pasxa/pasx_avgo_sxedio.pdf
http://www.mamakid.gr/images/stories/Themata_mamakid/Pasxa/pasx_avgo_sxedio.pdf


  

2. Κόςηε κηα καθξηά ισξίδα από θόθθηλν ραξηί γθνθξέ θαη ζηξίςηε 
ηε θαηά κήθνο, ώζηε λα γίλεη πεξίπνπ ζαλ θνξδόλη. Βάιηε θόιια 
ζην πεξίγξακκα ηνπ απγνύ θαη θνιιήζηε ηε ισξίδα από γθνθξέ. 
Αλ ζέιεηε, αθνινπζήζηε ηελ ίδηα ηερληθή θαη ζηηο δηαθνζκεηηθέο 
ξίγεο ηνπ απγνύ. 

   

3. πλερίζηε, γεκίδνληαο ην εζσηεξηθό ηνπ απγνύ κε κπαιίηζεο 
από γθνθξέ θαη δηαθνζκήζηε ην κε ηα ρξώκαηα πνπ ζαο αξέζεη! 



  

4. Σν παζραιηλό απγό ζαο είλαη έηνηκν! Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε 
γύξσ γύξσ επρέο ή ζρεδηάθηα, όπσο πεηαινύδεο, γξαζίδη θηι. 

  

  

Καιή επηηπρία θαη θαιή δηαζθέδαζε! 

Παζταλινή ασγοθήκη με λαγοσδάκι 

http://www.mamakid.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1354:2011-04-07-11-05-37&catid=108:2011-03-21-13-28-24&Itemid=178


Ση ζα ιέγαηε γηα κηα όκνξθε 
παζραιηλή απγνζήθε γηα ηα θόθθηλα απγά ζαο κε έλα ραξηησκέλν 
ιαγνπδάθη; Μπνξείηε λα ηε θηηάμεηε κόλνη ζαο κε ηηο νδεγίεο θαη 
ην παηξόλ πνπ ζαο δίλνπκε ζε απηή ηελ παζραιηλή θαηαζθεπή. 

  

Βαζκόο δπζθνιίαο: κέηξηνο 

  

                Υλικά 

 Χαξηόλη θαλζόλ  
 Χαξηί γθνθξέ - πξάζηλν θαη άιια ρξώκαηα  
 Χαξηόλη ρνληξό από ραξηόθνπην  
 Ρνιό από ραξηί πγείαο  
 Κόιια  
 Ψαιίδη  
 Παηξόλ γηα ην ιαγνπδάθη - εθηππώζηε εδώ ζε .pdf  

  

1. Κόςηε κηα βάζε από ζθιεξό ραξηόλη πεξίπνπ 12 x 12 εθαηνζηά. 
Μπνξεί λα είλαη έλα θνκκάηη από ραξηνθηβώηην. ηε ζπλέρεηα 

http://www.mamakid.gr/images/stories/Themata_mamakid/Pasxa/patron_lagoudaki.pdf


ληύζηε ην κε έλα ή δύν θύιια πξάζηλν γθνθξέ ραξηί, 
ρξεζηκνπνηώληαο θόιια. 

  

2. Χξεζηκνπνηήζηε έλα ξνιό από ραξηί πγείαο. Κόςηε ζην θάησ 
κέξνο «απηάθηα» γηα λα ηα θνιιήζεηε ζηε βάζε θαη αθήζηε λα έρεη 
ύςνο πεξίπνπ 1,5 - 2 εθαηνζηά. Απηή ζα είλαη ε ζήθε γηα ην 
παζραιηλό απγό ζαο. 

  

3. Χξεζηκνπνηήζηε ην παηξόλ καο γηα ην ιαγνπδάθη. Κόςηε ην ζε 
ραξηόλη, ζε ό,ηη ρξώκα ζέιεηε. Μπνξείηε επίζεο λα ην ρξσκαηίζεηε 
κε καξθαδόξνπο ή λα θόςεηε ξνδ θνκκαηάθηα ραξηνληνύ γηα ηα 
απηηά ηνπ θαη λα ηνπ θνιιήζεηε καηάθηα, όπσο θάλακε εκείο. 
Δπίζεο, κε καύξν καξθαδόξν δσγξαθίζακε ην πεξίγξακκα γηα λα 
θαίλεηαη πην έληνλν. Γηπιώζηε ην θάησ κέξνο, πνπ είλαη ε βάζε 
ηνπ θαη θνιιήζηε ζηελ πξάζηλε βάζε, αθήλνληαο κπξνζηά ρώξν 
γηα ην ξνιό. 



  

4.  Κνιιήζηε ην θνκκάηη από ην ξνιό θαη ληύζηε ην γύξσ γύξσ κε 
πξάζηλν γθνθξέ ραξηί. 

      

5. Πξνζζέζηε αλ ζέιεηε ιίγα ινπινπδάθηα ή άιια δηαθνζκεηηθά 
ζηε βάζε, ηνπνζεηήζηε ην θόθθηλν απγό ζαο θαη ε ππέξνρε 
απγνζήθε κε ιαγνπδάθη είλαη έηνηκε! 



  

  

Καιή επηηπρία θαη θαιή δηαζθέδαζε! 

 

Παζταλινή κάρηα με ασγό και κοηοποσλάκι 

ηείιηε ή κνηξάζηε ηηο επρέο 
ζαο γηα ην Πάζρα κε κηα όκνξθε θαξηνύια! Με ην παηξόλ, 
εηνηκάζηε έλα θόθθηλν απγό πνπ κέζα ζα έρεη έλα ραξηησκέλν 
θνηνπνπιάθη γεκάην όκνξθεο επρέο! 

  

http://www.mamakid.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:2011-03-23-13-45-47&catid=108:2011-03-21-13-28-24&Itemid=178


Βαζκόο δπζθνιίαο: εύθνιν 

  

                         Υλικά 

 Χαξηόλη θαλζόλ - θόθθηλν, θίηξηλν  
 Μαξθαδόξνο  
 Κόιια  
 Ψαιίδη  
 Παηξόλ γηα ην απγό θαη ην θνηνπνπιάθη - εθηππώζηε εδώ ζε 

.doc  

  

1. Χξεζηκνπνηήζηε ην παηξόλ γηα λα θόςεηε ην απγό θαη ην 
θνηνπνπιάθη. Θα δηπιώζεηε ην απγό ζηελ δηαθεθνκκέλε γξακκή 
θαη ζα θόςεηε ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ απγνύ  ζηε γξακκή, ώζηε 
λα γίλεη όπσο ζηε θσηνγξαθία. 

 
 

2. Κνιιήζηε ην θνηνπνπιάθη κέζα ζηελ θάξηα θαη δσγξαθίζηε ηνπ 
καηάθηα θαη ξάκθνο. ηελ θνηιηά ηνπ κπνξείηε λα γξάςεηε ηηο 
επρέο ζαο. 

http://www.mamakid.gr/images/stories/Patrons/pasx_kart_patron.doc
http://www.mamakid.gr/images/stories/Patrons/pasx_kart_patron.doc
http://www.mamakid.gr/images/stories/Patrons/pasx_kart_patron.doc


 
 

3. Η εληππσζηαθή παζραιηλή θάξηα ζαο είλαη έηνηκε! 

  

 

  

Καιό Πάζρα! 

 

 



 

  

 

 

 


