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Πασχαλινές Κατασκευές  

Χάρτινο Στολίδι 

(Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο) 

ΥΛΙΚΑ 

• 4 χάρτινα αυγά (αν μπορείς φτιάξε τα σε χαρτόνι) 

• Γόμα 

• Ψαλίδι 

• Κλωστή, κορδέλα ή μαλλί 

• Χάντρες αν έχεις 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Χρωμάτισε και κόψε 4 χάρτινα πασχαλινά αυγά που να έχουν το ίδιο μέγεθος. Αν 

θέλεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα αυγά που υπάρχουν στην τρίτη σελίδα. Αν 

δεν μπορείς να τα τυπώσεις, σχεδίασε και χρωμάτισε 4 δικά σου αυγά. Είναι πολύ 

σημαντικό όμως να είναι όλα ακριβώς το ίδιο σχήμα και μέγεθος. 

 

2. Αφού κόψεις τα αυγά δίπλωσέ τα στη μέση. 

 Η χρωματισμένη τους πλευρά να είναι από μέσα.  

 

3. Πάρε ένα από τα διπλωμένα κομμάτια και  

κρατώντας το διπλωμένο, βάλε λίγη γόμα  

στη μια του πλευρά. 

 

 

4. Πάρε ένα άλλο διπλωμένο αυγό και κόλλησέ  

το πάνω σε αυτό που του έβαλες γόμα. 

Σιγουρέψου πως τα δύο μισά που κόλλησες  

ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους.  

 

Αυτό είναι το μισό σου στολίδι… Επανέλαβε αυτή 

τη διαδικασία με τα άλλα δύο αυγά για να φτιάξεις 

το άλλο μισό. 
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5. Κόψε ένα κομμάτι κορδέλα, κλωστή ή μαλλί. Δίπλωσέ το στη μέση και δέσε τις δύο 

άκρες μαζί. Αν έχεις μια χάντρα, πέρασέ την από τη διπλωμένη μεριά και σπρώξε 

την να κατεβεί μέχρι κάτω στον κόμπο. 

 

6. Στη συνέχεια πάρε το ένα από τα μισά  

του στολιδιού που έφτιαξες στο βήμα 4 και  

άπλωσε τη διπλωμένη κορδέλα κατά μήκος  

του. Φρόντισε ο κόμπος της κορδέλας με τη 

χάντρα να είναι στο τέλος- έξω από το αυγό.  

 

Βάλε γόμα στο μέσα μέρος του μισού  

στολιδιού και κόλλησε από πάνω το άλλο  

μισό. Τα δύο μισά πρέπει να ταιριάζουν το ένα  

πάνω στο άλλο και η κορδέλα να βρίσκεται ανάμεσά τους. 

 

 

7. Πέρασε ακόμα μία χάντρα από το 

διπλωμένο κομμάτι της κορδέλας που 

εξέχει πάνω από τα κολλημένα αυγά.  

Σπρώξε την να κατεβεί μέχρι την άκρη του 

στολιδιού. Δέσε ένα κόμπο πάνω από τη  

χάντρα για να μην μπορεί να φύγει από  

τη θέση της. 

 

 

 

 
 

Το στολίδι σου είναι έτοιμο!!!  

Κρέμασέ το σε ένα φυτό που υπάρχει μέσα στο σπίτι ή όπου αλλού 

θέλεις! 

*Η ιδέα για την πιο πάνω κατασκευή βασίστηκε σε άρθρο της σελίδας www.thelifeofjenniferdawn.com 

 

Kαλή Dημιουργία!!   

 

http://www.thelifeofjenniferdawn.com/
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firstpallete.com  


