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Casco er et av Nordens mest kjente varemerker innen sitt segment og Nordens største produsent og leverandør av lim, og har også en sterk 
posisjon innen fugemasser, sparkel og produkter for montering av keramikk. Siden 1928 har Casco utviklet produkter som gjør det enklere 
både for fagfolk og forbrukere som velger å gjøre jobben selv. Casco er i dag totalleverandør innen byggevarer, og samtlige produkter er 
miljødeklarerte og kvalitetssikrede.  

Hobbytips for påskeegg 

 

Påsken er ikke bare en kristen høytid, men også høytid for hobbyer. Det er både kreativt, morsomt 
og miljøvennlig å lage sine egne påskeegg. Materialene finner du på kjøkkenet, i syskrinet eller i 
gjenvinningsposene. Sammen med formgiveren og bloggeren Sofia Brolin viser Casco hvordan man 
lager sine egne påskeegg. 

Ifølge Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt spiser hver nordmann i gjennomsnitt 11 kg egg i året. 
Det vil si ca. 175 egg pr. person pr. år eller ca. 1/2 egg om dagen. I påskeuken  dobles dette forbruket.  

. Man kan lage personlige dekorasjoner og påskeris  som pynter opp i vinduer, eller blir vakker 
bordpynt til påskemiddagen. 
 
– Hjemmelagde påskeegg kan alle lage, og man finner i prinsippet alle materialene hjemme. Har man 
ikke knapper eller garn, kan man f.eks. bruke pasta. Og hvorfor ikke bake noe med egg som kan stå i 
ovnen mens man pusler, sier Lena Eliasson, Product Manager hos Casco. 

Casco smeltelim egner seg svært godt til å lime sammen forskjellige materialer som plast, metall, tre, 
tekstiler, keramikk, kartong og filt.  Det tørker raskt og brukes sammen med en limpistol.  
 
– Jeg kan virkelig anbefale å bruke limpistol med smeltelim, da det tørker svært raskt og er smidig å 
bruke. Et tips som gjør det lettere å påføre pynt, er å bruke et eggeglass når du dekorerer egget. Da 
unngår man at egget ruller rundt og at andre ting fester seg, sier formgiveren og bloggeren Sofia Brolin. 

 

Slik gjør du trinn for trinn 

Tøm først alle eggene ved å blåse dem tomme. Stikk et hull i hver ende med en knappenål, og gjør 
deretter hullene store nok til å få ut innholdet.  Varier gjerne mellom forskjellige typer egg, f.eks. er 
frokostegg litt større, og de lysebrune eggene passer som utgangspunkt hvis man er ute etter et 
vintage- eller landlig uttrykk.   
 

http://www.casco.se/
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Som dekorasjonsmateriale kan man bruke knapper, garn, pasta, perler, gamle smykker, blomster og 
blader fra f.eks. potteplanter, kakebrikker, muffinsformer, plastkorker, kapsler m.m. 

Hvis du vil lage garnegg, begynner du i toppen og fester garnet med litt lim. Påfør limet på egget, og 
fest deretter garnet. Ettersom smeltelim tørker veldig raskt, bør du ikke ta mer enn én tråd om gangen.  
 
Når du limer på knapper, perler eller andre detaljer, har du limet direkte på detaljene før du fester 
dem på egget. Én detalj om gangen fordi limet tørker raskt. 
 
For å henge opp eggene i riset tredde vi en tråd gjennom en knapp som vi deretter limte fast på 
toppen av egget. Hvis du ikke vil bruke knapper, kan du knytte tråden rundt en brukket tannpirker som 
du så stikker ned i det ene hullet i egget. 
 

Hobbytipset finner du i den vedlagte PDF-filen og på www.casco.no/pyntogfiks 

Det ligger bilder av hobbytipsene for publisering på Flickr: www.flickr.com/cascocraft 

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:  
Arne-Johnny Tveraabak, Marketing Koordinator, CASCO SCHÖNOX NORWAY AS 
Telefon: +47 66 81 94 32, E-post: tveraabak.arne-j@no.sika.com  
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Om påskeegg* 

Det å spise egg i påsken er en gammel tradisjon for kristne over hele verden. Folkelivsforskere tror det 
kommer av at hønene kommer i gang med verpingen ved påsketider, og det kan også ha å gjøre med 
at man ikke fikk spise egg under fasten og derfor slo seg løs når man til slutt fikk anledning. Etter den 
seks uker lange påskefasten hadde man også spart opp en hel del egg. 
 
Skikken med å male eggene og gjøre påskemåltidet festligere finnes i hele Europa. Den ble tatt i bruk 
av folk flest i Norden på 1700-tallet. I begynnelsen var det vanlig at man kokte eggene for eksempel 
med løkskall og i rødbetvann, for at de skulle få en vakker farge. Omkring inngangen til 1900-tallet 
begynte man å bruke spesielle eggfarger som man da kunne få kjøpt. For at egget skulle få en fin glans 
kunne man etter fargingen gni det med en bit fleskesvor. 
 
Tidligere ga man bort dekorerte egg i påsketiden, både til sine venner og også til tjenestefolket. Ved 
slutten av 1800-tallet ga man også bort påskeegg av papp som kunne åpnes, og som var fylt med 
godteri. Det er slike godtefylte egg som fortsatt gis bort i dag. 
 
*Kilde: Skansen 
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