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Casco, ett varumärke inom Casco Schönox Sweden AB, är Nordens största tillverkare och leverantör av lim, och har även en stark position 
inom fogmassor, spackel samt produkter för montering av keramik. Sedan 1928 har Casco tagit fram produkter som förenklar för både 
proffsanvändaren och för konsumenter som väljer att göra jobbet själv. Casco är idag totalleverantör inom byggförnödenheter och samtliga 
produkter är miljödeklarerade samt kvalitetssäkrade.  

Pysseltips på påskägg 

 

Påsken är en högtid för pyssel såväl som en kristen högtid. Att göra egna påskägg är både kreativt, 
roligt och hållbart. Materialet hittar du i köket, syskrinet eller i returpåsarna. Tillsammans med 
formgivaren och bloggaren Sofia Brolin visar Casco hur man gör sina egna påskägg. 

Enligt branschorganisationen Svenska ägg äter normalt sett svensken i genomsnitt drygt ett halvt ägg 
om dagen, eller knappt 207 ägg per år. Under påskveckan ökar svenskarnas konsumtion av ägg med 
det dubbla, då konsumerar vi totalt 2000 ton ägg. Kulmen är på påskaftonskvällen, då beräknas det gå 
åt sex miljoner ägg i timmen. 

Av de ägg som inte äts efter att de blivit kokta, dvs. att skalet förstörts, passar utmärkt att använda till 
att skapa egengjorda påskägg. Personliga dekorationer som pryder påskris, fönster eller blir en vacker 
bordsdukning till påskmiddagen. 
 
– Egna påskägg kan verkligen alla göra och man hittar i princip allt material hemma. Har man inte 
knappar eller garn så kan man t.ex. ta makaroner. Och varför inte baka något av äggen som tillagas i 
ugnen under tiden man pysslar, säger Lena Eliasson, Product Manager på Casco. 

Ett lim som passar väldigt bra att limma ihop olika material såsom av plast, metall, trä, tyg, keramik, 
kartong och filt är Casco Smältlim.  Det är snabbtorkande och används tillsammans med limpistol.  
 
– Att använda limpistol med smältlim är verkligen något jag kan rekommenderar då det torkar mycket 
snabbt och är smidigt att använda. Ett tips som underlättar appliceringen är att använda en äggkopp 
när du dekorerar ägget, då slipper man att ägget rullar runt och att annat fastnar, säger formgivaren 
och bloggaren Sofia Brolin. 
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Såhär gör du steg för steg 

Töm först alla ägg genom att blåsa ur dem. Picka hål i vardera ände med en knappnål och gör dem 
sedan tillräckligt stora för att få ur innehållet.  Variera gärna mellan olika sorters av ägg, t.ex. är 
frukostägg är lite större och de ljusbruna äggen passar som grund om man är ute efter ett vintage eller 
lantligt uttryck.   
 
Som dekorationsmaterial kan man använda knappar, garn, makaroner, pärlor, gamla smycken och 
bijouterier, blommor och blad från t ex. krukväxter, tårtpapper, knäckformar, plastkorkar, kapsyler mm. 

Om du vill göra garnägg så börjar du i toppen med att fästa garnet med lite lim. Applicera limmet på 
ägget och fäst garnet därefter. Och eftersom smältlim torkar väldigt snabbt så bör du inte limma mer 
än max 1 varv i taget.  
 
När du limmar på knappar, pärlor eller andra detaljer applicerar du limmet direkt på detaljerna som du 
sedan fäster på ägget. En detalj i taget eftersom limmet torkar snabbt. 
 
För att kunna hänga upp äggen i riset trädde vi en tråd genom en knapp som sedan limmades på 
toppen av ägget. Om du inte vill använda knappar kan du knyta tråden runt en avbruten tändsticka, 
som du sedan sticker ner i ena hålet på ägget. 
 

Pysseltipset finns som bifogad PDF och på www.casco.se/pyssel 

Bilder på pysseltipsen för publicering finns på Flickr: www.flickr.com/cascocraft 

 

För mer information kontakta:  
Emma Strand, Marknadsansvarig Retail, Casco Schönox Sweden AB 
Telefon: 073- 331 17 22 E-post: strand.emma@se.sika.com  
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Om påskägg* 

Att äta just ägg under påsken är en gammal tradition för kristna i hela världen. Folklivsforskare tror att 
det beror på att hönorna kommer igång med värpningen vid påsktid och det kan också ha att göra med 
att man inte fick äta ägg under fastan och därför festade till när man slutligen fick tillfälle. Efter den sex 
veckor långa påskfastan hade man också en hel del ägg sparade. 
 
Seden att måla äggen, och att göra påskmåltiden festligare, finns i hela Europa. Den kom i folkligt bruk 
i Norden på 1700-talet. I början var det vanligt att man kokade äggen till exempel med lökskal och i 
rödbetsvatten för att de skulle få en vacker färg. Omkring sekelskiftet 1900 började man använda 
speciella äggfärger som då fanns att köpa. För att ägget skulle få en fin glans kunde man efter 
färgningen gnida det med en bit fläsksvål. 
 
Förr gav man bort dekorerade ägg i påsktid, både till sina vänner och även till sitt tjänstefolk. Vid slutet 
av 1800-talet gav man även bort öppningsbara påskägg av papp – som fylldes med godis. Sådana 
godisfyllda ägg som ges bort än idag. 
 
*Källa: Skansen 
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