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Små påskekyllinger 

Her får du oppskrift på enkle påskekyllinger som er tovet. 
 
Tekst og bilder: Barne- og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin 

Dette trenger du: 
• Litt karda ull, hvit eller farga 
• Grønnsåpe 
• Lunka vann 
• Oransje ulltråd til bein og nebb 
• Tynn tråd til hempe 
• Perler til øyne og føtter 

 

Slik gjør du: 
Bland litt lunka grønnsåpevann. 
Ta litt ull i fingrene (tørre fingre når du gjør dette) og surr ulla rundt til en liten tett ball. Dypp ballen 
forsiktig i såpevannet og begynn og masere den forsiktig til ullfibrene begynner å feste seg i 
hverandre. Etter hvert som ulla tover, kan du være mer hardhendt, og «bake» ballen mellom 
hendene, til ønsket størrelse, hardhet og fasong. Du kan forme kyllingkroppen underveis i tovinga. 
Disse kyllingene er ca. 3 cm lange. Skyll ut såpa og klem deretter ut så mye vann du greier, i et 
håndkle og la kroppene tørke litt. 
Når de tova ballene har tørka litt, kan du sy på perler til øyne. Øynene kan nålefiltes, dersom du 
ønsker det. Sy på et bein, deretter rett opp til nebbet, lag en knute (fransk knute), og ned igjen i 
neste bein. Beina har fått enkle knuter til knær og ei perle på hver fot. Knytt knuter nederst, slik at 
perlene ikke sklir av. En liten sytråd i ryggen, gjør nytta som hempe. 
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