
Perlehøne med kyllinger
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PERLEHØNEN: består

af to elefanttråde, der buk-

kes til en hel høne, som vist på

tegningen. Vikl blomstertråd rundt

om overlapningen på ryggen og forneden, så fi-

guren holdes sammen. Træk derefter perler på

blomstertråden og sno den rundt om stativet, så

perlerne dækker elefanttråden. Tråden hæftes ind

imellem ved at sno den stramt rundt om stativet.

Hæft en ny tråd på samme måde, og fortsæt med

at vikle perler omkring stativet hele vejen rundt

og de første 3 cm af pinden. 

PERLEKYLLINGEN: består af en enkelt elefant-

tråd, der bøjes i facon efter tegningen og samles

med blomstertråd ved pinden forneden. Vikl der-

efter perler på kyllingen og de første 2 cm af pinden, som før beskrevet.

URTEPOTTE: Skær et stykke oasisblok til, så den passer i en urtepotte. Læg et lag

junglegræs, mos eller lignende over oasisblokken og anbring figurerne, som vist på

den lille tegning.

ÆG: Kog udpustede hønseæg 5-10 min i en gryde sammen med rødt silkepapir,

hvorefter skallen får den flotte farve.

MATERIALER: Elefanttråd, der købes i afklippede længder

på 40 cm, diam. 1,4 mm. Grøn blomstertråd i rulle, (diam.

0,35 mm). Forskellige perler i gule, creme, hvide og orange

farver, (diam. 2 til 6 mm), i runde og kantede faconer. Oa-

sis til tørrede blomster, urtepotter og grønt junglegræs eller

træuld til at dække oasisblokken. En bidetang, en rundtang

og en fladtang. Udpustede hønseæg og rødt silkepapir.
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Hønsehus og hønsepinde
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LILLE HØNSEHUS: Klip/skær et lille hønsehus (A). Klip to små

høner (B), gerne samtidigt i et dobbelt lag karton, så de pas-

ser nøjagtigt sammen. Klip en rød kam (C), og lim den fast på

den ene høne. Lim derefter hønerne sammen på hver side af

hønsehuset, som vist med stiplede linjer på det store hønse-

hus. Klip to vinger (D) og lim dem på hver side af hønen. Klip

to halmreder (E) i gult karton og lim dem sammen på hver

side af hønen. Mal et øje på hver side med den sorte tusch.

Dekorér evt. hønen med prikker. Stik en nål med en tråd gen-

nem den afmærkede prik i toppen af hønsehuset og lav en

løkke, så hønsehuset kan hænge på en gren.

STORT HØNSEHUS: Klip/skær det store hønsehus (F) i blåt

karton og lim høner og halmreder i tre af rummene, som før

beskrevet. I det fjerde rum limes to halmreder sammen om-

kring pinden, som vist med stiplede linjer. Klip 4 æg (G) i et

dobbelt lag lilla, hvidt og orange karton. Lim først to lilla æg

sammen på hver side af den øverste del af pinden. Lim der-

efter et hvidt æg på hver side af det lilla æg på halmreden, på

begge sider af modellen. Lim til sidst et orange æg på begge

sider, som vist på billedet. Stik en nål med en tråd gennem

den afmærkede prik i toppen af hønsehuset og hæng det op

som en sød påskemobile.

HØNSEPINDE: Klip 2 ens høner (H), en rød kam (I) og 2

vinger (J), og lim dem sammen, som før beskrevet, omkring

toppen af en grøn stilketråd. Afkort evt. længden på stilke-

tråden med en bidetang og stik 

hønsepinden i en urtepotte 

som påskedekoration.

MATERIALER: Lysegrønt, gult, orange, rødt,

hvidt, blåt og lyslilla karton. En tynd sort, hvid,

lysegrøn og lilla tuschpen. Grønne stilketråde,

(diam.1 mm), der købes i afklippede længder på

35 cm. En bidetang og sytråd til ophængning.
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