Farge egg med naturens farger
Det er snart påske og på tide å farge egg! Du kan male eller tegne med tusj, men visste du at frukt og
grønnsaker kan få frem fantastiske farger? Rødkål, for eksempel, gir en flott blåfarge.
Har du en kokeplate kan du stå ute, men du kan også farge på kjøkkenet ved komfyren. Se i
kjøleskapet eller ta en snartur i butikken. Kanskje finner du noe i naturen som kan gi farge? Det er
bare en måte å finne det ut på – prøv!
Oppskrift og bilder Venil og Kristine Fornes.

Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Egg
En kokeplate
En kjele
Glass eller boller av plast til å ha farge og egg i
Eddik
Rørepinne
Skall av rødløk og gul løk
Rød kål (du kan kjøpe en pose med rødkål eller et
rødkål-hode)
• Blåbær fra frysedisken
• Rødbeter
• Gurkemeie

Slik gjør du:
Kok opp grønnsaker i biter, skall eller bær i en kjele.
Hell oppi litt eddik.
Blås ut egg mens du venter på at det skal koke opp.
Hell fargevannet og egget forsiktig over på et glass. OBS! Pass på at du varmer glasset først med varmt
vann, ellers sprekker det.
Pass også på at du ikke brenner deg.
Legg på lokk så egget blir helt dekket av fargevannet, og la det ligge der en stund.
I mellomtiden kan du sette i gang med neste farge.
Vil du lage et avtrykk på egget med blomster og blader?
Da trenger du:
En nylonstrømpebukse, hyssing, saks, blomster eller blader. Du finner det ute hvis du bor et sted der
vårblomstene har dukket opp, eller i butikken? Du trenger ikke mye.
Slik gjør du:
Klipp en liten bit av strømpebuksa.
Legg blader og blomster rundt egget. Legg strømpebuksa stramt rundt egget og knyt til. Se på bildet så
skjønner du hvordan.
Legg egget ned i fargebadet. Etter en stund kan du klippe opp og sjekke om det har blitt avtrykk.
Pass på at kokeplata ikke står på full guffe for da kan fargen koke over. Fargen er noen ganger sterk, og kan
gi farge på klær, gulv og bord.
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Nå er det kanskje klart for å sjekke om egget har fått farge? Det er veldig spennende å ta egget opp av
glasset. Ikke ta for mye på egget når du tar det ut. La det ligge til tørk før du legger det på et fat. Du kan
henge det opp i vinduet eller på en grein.
Nå er det vel tid for å lage en ordentlig lapperøre?
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