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VYŠKRABÁVANÉ 

KRASLICE



Co budete potřebovat?
• jarovou vodou odmaštěná natvrdo uvařená vejce

nebo odmaštěné vyfouknuté kraslice

• obyčejnou tužku

• pomůcky na vyškrabování (ostré jehlice, nožík,

jehlu, pokud máte, můžete zkusit gravírovačku,

staré šídlo, …)

Postup
Vejce obarvěte například v zavařovacích sklenicích na

syté tóny podle návodu na sáčku s barvami na

vajíčka. Vyfouklé vejce je dobré navléct na špejli

a zajistit gumičkami, aby zůstalo ponořené v barvě.

Obarvená vejce dejte uschnout na párátka zapíchaná

v kartonu nebo kartonové podložky (viz obrázek).

Při vyškrabování se můžete inspirovat vzory na

sbírkových kraslicích, které si můžete předkreslit.

Zdobení vyškrabávaných kraslic



KRASLICE MALOVANÉ 

VOSKEM



Co budete potřebovat?
• bílá či obarvená natvrdo uvařená vejce nebo

odmaštěná bílá nebo již obarvená vyfouklá vejce

• svíčku, voskovky, popřípadě vosk

• špendlíky s různě velkými hlavičkami, pro lepší

držení je zapíchněte do čerstvých větviček nebo

konců pastelek či tužek

• nádobka na rozpouštění voskovek, pod kterými lze

zapálit alespoň čajovou svíčku

Zdobení kraslic voskem/voskovkami

Výroba domácích aromalamp
Jednoduché aromalampy se dají vyrobit například

z plechovek (viz obrázek). Čím více jich vyrobíte, tím

více barev můžete použít. Pozor, aromalampy nejsou

stabilní a rychle se rozehřejí, proto doporučuji vložit

je do vhodné zavařovací sklenice nebo do vyššího

hrnečku. Také je dobré použít vyšší plechovky, jinak

se Vám budou voskovky nebo vosk připalovat.



Postup
Špendlíkovou hlavičku nechte v rozpuštěné voskovce

nebo vosku chvíli zahřát. Poté můžete voskem kreslit

na suchá vajíčka o pokojové teplotě.

Na zeleném vajíčku vidíte reliéfní voskovou kresbu. Je

to lehčí varianta pro děti, protože vajíčko je takto

hotové.

Při klasickém batikování voskem se bílé vajíčko nyní

obarví podle návodu na sáčku s barvami na vajíčka.

Až barva uschne, vosk nebo voskovka zahřívejte nad

plamenem a papírovou utěrkou nebo starým

hadříkem postupně otírejte.

Pokud chcete barevnější batikovaná vajíčka,

přimalujte rozehřátým voskem po každém obarvení

další vzory a vosk setřete až nakonec. Obarvujte

postupně od světlých barev po tmavé.

Zdobení kraslic voskem/voskovkami



KRASLICE ZDOBENÉ 

ROSTLINNOU BATIKOU



Co budete potřebovat?
• bílá nevařená vejce

• cibulové slupky (sáček černého čaje)

• čerstvé lístky

• gumičky

• nenošené, klidně i děravé, silonky

• obvaz (není nutný)

Postup
Na bílá očištěná vejce přiložte lístky, navlečte

gumičky, případně zavažte obvaz. Aby lístky lépe

přilnuly k vajíčku, namočte je do vody.

Vejce obalte cibulovými slupkami a vložte do kousku

silonky. Volné konce silonek zagumičkujte.

Zdobení cibulových kraslic



Doporučujeme použít starý hrnec, u kterého Vám

nebude vadit, že se zabarví od cibulových slupek. Na

dno hrnce dejte cibulové slupky, napusťte studenou

vodu, vložte vejce a zakryjte je další vrstvou

cibulových slupek.

(Pokud máte slupek málo, můžete si pomoci sáčkem

černého čaje, který do hrnce přihodíte.)

Vejce se vaří klasicky, tedy 8 minut od bodu varu.

Poté vejce lžící přendejte na hluboký talíř nebo do

misky a zchlaďte pod studenou tekoucí vodou.

Na závěr vejce vybalte. Pokud se na některém vejci

obtisky nezdařily, můžete na ně například nalepit

malé nálepky.

Přejeme krásné velikonoční svátky.

Zdobení cibulových kraslic




