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Πασχαλινές Κατασκευές  

Καλαθάκι για τα αυγά 

(Βαθμός δυσκολίας: Δυσκολάκι) 

ΥΛΙΚΑ 

• χαρτόνια 

• Γόμα ή συρραπτικό 

• Ψαλίδι 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Τύπωσε ή αντίγραψε τη σελίδα 2 σε ένα χαρτόνι. Αν το χαρτόνι σου είναι Α4, θα 

δημιουργήσεις ένα μικρό καλαθάκι για 2 αυγά. Αν έχεις μεγαλύτερο χαρτόνι, 

μπορείς να φτιάξεις μεγαλύτερο καλαθάκι αντιγράφοντας το διπλανό σχέδιο και 

διπλασιάζοντας τις διαστάσεις. 

 

 

2. Όπου οι γραμμές είναι μαύρες και συνεχόμενες     

κόψε με το ψαλίδι σου. Όπου οι  

γραμμές είναι διακεκομμένες 

δίπλωσε το χαρτί. Το τελικό αποτέλεσμα θα  

μοιάζει κάπως έτσι… 

 

 

3. Χρωμάτισε το εξωτερικό του χαρτιού με τα  

χρώματα που σου αρέσουν. Αν θέλεις κάνε μοτίβα ή σχήματα (ρίγες, βούλες κ.λπ.)  

 

 

4. Ένωσε και κόλλησε με γόμα τα δύο  

ακρινά ορθογώνια κομματάκια.  

Μετά μετακίνησε και τα υπόλοιπα  

ορθογώνια κομμάτια αλλά και το τρίγωνο  

έτσι ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους και  

να καλύπτονται από το τρίγωνο, όπως  

δείχνει η εικόνα στην επόμενη σελίδα. 
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5. Ένωσε όλα τα κομμάτια μαζί χρησιμοποιώντας  

ένα συρραπτικό. Επανέλαβε τη διαδικασία και στην  

    άλλη μεριά του καλαθιού. 

 

 

 

 

6. Κόψε μία λωρίδα χαρτιού και στερέωσέ την  

σε κάθε μεριά – εκεί που είναι οι μυτούλες του  

τριγώνου για να δημιουργήσεις το χερούλι. 

 

 

7. Αν θέλεις μπορείς να κόψεις μικρά κομματάκια  

χαρτιού ή εφημερίδας για να τα βάλεις μέσα στο  

καλαθάκι πριν τοποθετήσεις σε αυτό τα  

πασχαλινά σου αυγά.  
 

 

 

8. Μπορείς επίσης αν θέλεις  

να το διακοσμήσεις με τα  

λουλούδια και τις πεταλούδες  

που θα βρεις στη σελ.4. 

 

Αν προτιμάς τα λουλούδια σου να είναι τρισδιάστατα, πάτησε τον πιο κάτω 

σύνδεσμο και παρακολούθησε το σχετικό βίντεο. 

https://youtu.be/jeukAan4iAg/   

 

Το καλαθάκι σου είναι έτοιμο!!!  

*Η ιδέα για την πιο πάνω κατασκευή βασίστηκε σε άρθρο της σελίδας https://www.merrimentdesign.com/easy-
diy-paper-easter-basket.php 

 

Kαλή Dημιουργία!!   

https://youtu.be/jeukAan4iAg/
https://www.merrimentdesign.com/easy-diy-paper-easter-basket.php
https://www.merrimentdesign.com/easy-diy-paper-easter-basket.php
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