
påske  påfund
af genbrug og hverdagsting

Tina Dalbøge



2

Tina Dalbøges e-bog Påske påfund 
© 2012 forlaget LOOKmyBOOK 
Idé, modeller og tekst: Tina Dalbøge
Grafisk design: Britt Pilegaard Jensen
Forlagsredaktion: Tina Dalbøge 
ISBN  9788799264667

Tina Dalbøges e-bøger:
Små kreative pilfingre
Små kreative pilfingre - påske
Personlige pengegaver
Brugskunst af paprør
Skåle & skærme
Uspiselige lækkerier
Vattede påskeæg
Påske påfund
Farlige fjæs
Farverigt julepynt
Cool julepynt
Hyggeligt julepynt
Kreative kastanjer
Hallovatween 
Grydesvampe & vaskeklude
Tefiltre & bagepapir
Ståltråd & ledninger
Trylledej
Sæbespåner
Kartofler, frugt & grønt
Paprør & vat
Derfor blev vi kreative
Tina Dalbøges fysiske bøger:
Førstehjælp til fantasien
Tidens T-shirts
Skaller og skræller
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Få mere information på Tina Dalbøges blog med kreative påfund. 
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Print og kopiering fra denne bog må kun finde sted på institution-
er og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan, og kun 
inden for de rammer der er indgået i aftalen. 

Videresendelse eller gengivelse af denne e-bog eller dele deraf er 
ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.  
© Alle rettigheder forbeholdes. 

http://kreativepaafund.dk
http://www.tinadalboge.dk
http://www.kreahobshop.dk/10-tina-dalboges-udgivelser
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fut i foråret
Påske er lig med forår, lys, farver, friske løg og søde påskeharer, - lam - og kyllinger. Ikke nok med at 
det er en dejlig årstid, så er det også hyggeligt at lave de søde figurer, og det er rigtig godt at få sat lidt 
“fut I fantasien”. Jeg elsker at være I min kreative boble helt alene, men jeg elsker også at smitte andre  
– og meget gerne børn med vaskeægte skaberglæde. Det er meget vigtigt for mig at slå fast, at du kan 
bruge alle mulige forskellige materialer, når du laver idéerne her i bogen. Meget ofte er vi vant til, at 
der er en bestemt fremgangsmåde, og følger vi ikke den 100 %, så når vi ikke et fint resultat. Glem alt 
om det og kast dig ud i den kreative rutsjebane… Har du fx ikke lyst til at vente på, at kartoflerne tørrer, 
så brug trylledej, selvhærdende ler eller noget helt tredje i stedet for. Alt det jeg har vist er kun forslag 
til, hvad du KAN bruge. Grunden til at jeg bruger hverdagsting og genbrug er fordi, jeg synes, det er en 
skam, at man altid mangler noget for at komme i gang. Så hvis du ikke lige har det, jeg foreslår, eller 
hvis du har lyst til at bruge noget andet, så byt rundt, brug fantasien og nyd livet.

Du kan altid finde masser af idéer på min blog, www.tinadalboge.dk, 
og i bloggens idébank lige her. 
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http://www.tinadalboge.dk/
http://www.tinadalboge.dk/blogindlaeg/kreative-ideer
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Bogens figurer er alle lavet af tørrede kartofler. Som jeg også fortalte om i indledningen, kan du udskif-
te kartoflerne med trylledej, selvhærdende ler eller noget helt tredje. Det, der gør kartofler så unikke 
at arbejde med er, at de får nogle former, som du aldrig selv kunne finde på at lave. Til gengæld tager 
det tid at tørre kartoflerne, så her må du selv vurdere, hvad der passer dig bedst. Jeg er selv fascineret 
af, at man kan bruge noget så simpelt - og billigt som kartofler, men mel, salt, vand og lidt olie er også 
både billigt, og let at finde frem eller få fat i.
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Opskrift på trylledej: 
1½ kop hvedemel · 1 kop salt · evt. 1 spsk olie · ¾ kop vand   
Bages ved 130 grader i 2 - 4 timer alt efter størrelse. Lav huller til ophæng m.v. inden dejen bages.

kartofler, trylledej eller?
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