
Ahogy felbukkannak a tavasz első jelei, minden gyerek elkezdi számolni, 
hogy hány nap múlva érkezik a „húsvéti nyúl”. 

A gyerekszobákban megjelennek a nyuszis rajzok, melyek vidám, tavaszias, húsvéti hangulatot 
lopnak a lakásokba. nyuszis ajtódíszek, nyuszis asztaldekorációk, nyuszis ablakgirlandok... 

felsorolni is szinte lehetetlen a dekorációs lehetőségeket.
Készítsetek ti is saját kézzel minél több nyuszit, és a papírnyuszik, varrott nyuszik, 

vesszőből formázott nyuszik sorát bővíthetitek egy igazi ritkasággal, 
melyet locsolóajándéknak is adhattok, és locsolás hatására kizöldül a bundája.
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Húsvéti 
ké szülődé s

 nyUszik
nyUszi vesszőből 
ajtódísznek
Nagy kerek fejet, kerek testet és két hatal-
mas fület nem túl bonyolult feladat for-
mázni, csak megfelelően hajlékony ágakat 
kell találni. legegyszerűbb, ha a teljesen 
rugalmas vadszőlőindát használjátok, de 
bármilyen más vékony ág megfelel. A nyu-
szi  testét  mohával  és  a  kertben,  házban   
talált apró virágokkal dekorálhatjátok. 
Kössetek a nyakába masnit, amely jótéko-
nyan  eltakarja  a  test  és  a  fej  rögzítésére  
használt vékony drótot. Fel is lehet akasz-
tani az ajtóra, hogy becsalogassa a „húsvé-
ti nyulat”. Fo
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pocakos nyUszi 
vesszőből ajtóőRnek
Az előző ajtódísz 3d változata. teste, feje 
vesszőből készül, de most egy-egy labdát 
kell az ágakból formázni. Foga, szeme fehér 
filcből készül, az orra és a farka pedig fehér 
pomponokból. Ezek ragasztópisztollyal 
rögzíthetők. Ez a nyuszi nyugodtan üldö-
gélhet akár a kertben is, mivel időjárásálló, 
szívós jószág.

bUndát növesztő 
nyUszi
testét zsákvászonból, vagy akár kinőtt 
harisnyából  is  lehet  készíteni.  A  zsákvá-
szonból egy kocka alakú darabot vágja-
tok, melyből a négy csücskénél összefog-
va egy kis batyu lesz. Ebbe a batyuba te-
gyetek földet és fűmagot, és kössétek jól 
össze.  A  feje  fagolyóból  készülhet,  melyet  
dróttal tudtok rákötni a földdel megtöl-
tött  pocakjára.  A  fagolyóra  filctollal  ara-
nyos nyuszipofát lehet rajzolni. Fülei ké-
szülhetnek zsákvászonból,  vagy akár zse-
níliadrótból is. legegyszerűbb a megkö-
tött batyu csücskeiből kialakítani és for-
mára vágni. A locsolóknak használati uta-
sítással célszerű odaadni: ha locsolják a 
nyuszi  pocakját,  akkor  hamarosan  kizöl-
dül a benne levő fű, vagyis kinő a nyuszi 
bundája.

nyUszis Füles kosáRka
lehet  szögletes  vagy  henger  formájú  is,  a  
lényeg  a  nyuszifüleken  és  az  aranyosan  
megrajzolt  nyuszipofin  van.  Ha  vastagabb  
kartont használtok,  akkor akár két  kismé-
retű virágcserép szállítására, átmeneti tá-
rolására is megfelelő. A kosár fülét tűző-
géppel rögzítsétek, hogy elbírja a terhelést, 
kiváltképpen, ha tojáskereséshez is szeret-
nétek használni.
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KErtÉszPAlántA

 tojások
Húsvét környékén nemcsak a nyulak száll-
ják meg a kerteket, lakásokat, de a tojások 
is megjelennek a dekorációkban. Ha idejé-
ben elkezditek, akkor akár kizöldült, zsá-
zsahajú  tojások  is  kerülhetnek  az  ünnepi  
asztalra,  és  a  locsolóknak  is  készíthettek  
ültethető tojásokat.

zsázsahajú tojások 
A  rántottához  használt  tojások  héjait  mo-
sás után tojástartóban célszerű gyűjteni. 
Ha már összegyűlt a megfelelő mennyiség, 
akkor kezdődhet a dekorálásuk. lehet vic-
ces arcokat is rajzolni rájuk, vagy csak szép 
színesre kifesteni őket ecsettel.  Csak óva-
tosan, mert törékenyek! A festék száradása 
után töltsétek meg földdel a héjakat, és 
szórjatok a földre zsázsamagokat. zsázsa 
helyett  használhattok  még  mustármagot,  
fűmagot vagy akár búzát is. Ezek is nagyon 
hamar csíráznak, hamarosan lehet nyírni a 
tojás frizuráját, ha meleg, világos helyre te-
szitek. Óvatosan locsoljátok, mert nem tud 
kifolyni belőle a víz.

napRaFoRgómag-
bombák
Csokitojás  helyett  saját,  kézzel  készíthe- 
tő ajándékötlet a locsolóknak ez az  
öko-húsvétitojás,  vagyis  napraforgómag-
bomba.
A  magbomba  alapja  40%  agyagot  és  60%  
palántaföldet tartalmazzon. jól össze kell 
gyúrni,  akárcsak  a  gyurmát,  és  bele  kell  
gyúrni a magokat is. Fontos, hogy ne legyen 
túl nedves a keverék, és ahogy elkészült, ki 
kell tenni a napra, hogy mihamarabb meg-
száradjon. Míg enyhén nedves, addig lehet 
színezni, színes fűszerporokba forgatni: a 
pirospaprikától  piros,  a  curryportól  sárga  
lesz. teljes száradás után célszerű fóliába 
csomagolni, hogy a locsolók az ajándékba 
kapott  magbombát  sérülésmentesen haza-
szállíthassák. Ajánlott nekik rövid haszná-
lati utasítást is adni: fagymentes napok be-
álltával dobják el a kertbe, ahol a magok az 
eső hatására kicsíráznak, és virágba borít-
ják a területet.

tojásFestés a legapRóbb 
kiskeRtészekkel
A  legkisebb  kertészek  is  örömmel  részt  
vesznek a húsvéti tojások díszítésében. A 
keményre főtt tojások ecsettel festése már 
a bölcsiseknek is jól megy. A tojások deko-
rálásához virágokat vagy virágszirmokat is 
használhattok.
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