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Klip og lim seks blå hjerter på hver side af kjolen. Klip og
lim en fjerhale (D) bag på kyllingen ved x-mærket. Klip
otte pink blomster (T) og lim eller mal et lille blåt støv -
fang midt på blomsten. Lim en blomst på begge sider af

hver rottehale og to blomster på hver side af græsset
som vist på billedet. Træk en tråd til ophængning
gennem den afmærkede prik på hovedet. 

Kylling i æggeskal: Klip en kylling med hesteha-
le (U). Klip to ens sløjfer (F) og lim dem på hver si-
de af hestehalen. Lim næb og øjne på kyllingen

som før. Klip to æggeskaller (L) og lim dem sam-
men på hver side af den ene vinge. Klip to røde ben

(R) og to æggeskaller (V). Lim benene bag på den ene
æggeskal, så fødderne hænger ud over kanten og lim
den på forsiden af kyllingen. Lim den anden æggeskal
på bagsiden af kyllingen. Klip og lim en fjerhale (D) bag
på modellen ved x-mærket. Klip en grøn gren med to
blade (X). Rids de stiplede linier med hobbykniven og
buk blad ene let sammen. Lim stilken på æggeskallen
ved det lille x-mærke. Klip en blå blomst (J) og lim en

orange prik på midten. Lim blomsten på stilken. Træk
en tråd til ophængning gennem hestehalen.

Påskekyllinger

Se også billedet på side 38-
39 og tekst og tegninger
side 36 og 37.

Kylling med rottehaler: Klip en kyl-
ling med rottehaler (Q). Lim næb (E) og
øjne på kyllingen, som vist på tegnin-
gen. Klip et rødt ben (B) og et rødt ben
(R) og lim dem bag på kyllingen. Klip
det grønne græs (C på
side 36). Lim benene
på græsset, som vist
på billedet. Klip to
ens kjoler (S) og lim
dem sammen på
hver side af kyllingen.
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