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Casco-tuotemerkin omistaa Pohjoismaiden suurin liimavalmistaja ja -toimittaja Casco Schönox Finland Oy, jolla on vahva asema 
saumausmassojen, tasoitteiden ja kaakelointituotteiden markkinoilla. Casco on kehittänyt vuodesta 1928 lähtien tuotteita tavoitteenaan 
helpottaa sellaisten ammattilaisten ja kuluttajien työtä, jotka haluavat tehdä työn itse. Casco on rakennustarvikkeiden kokonaistoimittaja, ja 
sen kaikki tuotteet täyttävät tiukimmat ympäristö- ja laatuvaatimukset.  

Pääsiäismunien askarteluvinkkejä 

 

Pääsiäinen on niin askartelun juhlaa kuin myös kristillinen juhla. Omien pääsiäismunien tekeminen 
on luovaa, hauskaa ja ympäristöä säästävää. Materiaalia voit löytää keittiöstä, ompelulippaasta tai 
kierrätyspusseista. Casco esittelee yhdessä muotoilija ja blogisti Sofia Brolinin kanssa, miten voit 
tehdä itse pääsiäismunia. 

Alan Svenska ägg -organisaation mukaan ruotsalaiset syövät yleisesti ottaen runsaan puolikkaan 
kananmunan päivässä tai vajaat 207 munaa vuodessa. Pääsiäisviikolla ruotsalaiset kuluttavat 
kananmunia kaksinkertaisen määrän, kaikkiaan 2 000 tonnia. Kulutus huipentuu pääsiäislauantain 
iltana, jolloin syödään arviolta kuusi miljoonaa kananmunaa tunnissa. 

Kananmunat, joita ei syödä keittämisen jälkeen ja joiden kuorta ei siten rikota, sopivat erinomaisesti 
omien pääsiäismunien tekemiseen. Persoonalliset koristeet koristavat virpomisoksia tai ikkunoita tai 
niitä voidaan käyttää pääsiäisaterian kattauksessa. 
 
– Kaikki voivat tehdä omia pääsiäismunia, ja kaikki materiaali on pääasiassa löydettävissä kotoa. Jos 
nappeja tai lankaa ei ole, tilalla voidaan käyttää esimerkiksi makaroneja. Kananmunista voi myös leipoa 
jotain askartelun aikana, sanoo Casco-liimojen pohjoismainen tuotepäällikkö, Lena Eliasson. 

Cascon kuumaliima sopii erittäin hyvin erilaisten materiaalien, kuten muovin, metallin, puun, 
kankaiden, keramiikan, kartongin ja huovan liimaamiseen.  Se kuivuu nopeasti ja sitä käytetään 
liimapistoolilla.  
 
– Suosittelen liimapistoolin ja kuumaliiman käyttämistä, sillä se kuivuu erittäin nopeasti ja sitä on 
helppo käyttää. Liiman levittämisen helpottamiseksi koristelun aikana kannattaa käyttää munakuppia, 
jolloin muna ei pääse pyörimään eikä liimaan tartu muita esineitä, sanoo muotoilija ja blogisti Sofia 
Brolin. 
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Koristelun vaiheet 

Tyhjennä ensin kaikki kananmunat puhaltamalla. Tee kumpaankin päähän reikä nuppineulalla ja 
suurenna reikiä, jotta saat kananmunan tyhjennettyä.  Vaihtele erikokoisia munia, esim. aamiaismunat 
ovat hieman isompia, ja vaaleanruskeat munat sopivat pohjaksi, kun halutaan vintage- tai 
talonpoikaistyyliä.   
 
Koristemateriaalina voidaan käyttää nappeja, lankaa, makaroneja, helmiä, vanhoja koruja ja koriste-
esineitä, kukkia ja lehtiä esim. ruukkukasveista, kakkupaperia, muffinivuokia, muovikorkkeja, koteloita 
ym. 

Jos haluat kiertää kananmunan ympärille lankaa, aloita ylhäältä kiinnittämällä lanka pienellä määrällä 
liimaa. Levitä sitten liimaa munan pinnalle ja kiinnitä lanka paikoilleen. Liimaa vain yksi kierros 
kerrallaan, sillä kuumaliima kuivuu erittäin nopeasti.  
 
Kun liimaat nappeja, helmiä tai muita koristeita, levitä liimaa suoraan koristeisiin ja  
kiinnitä ne sitten munaan. Kiinnitä koristeet yksi kerrallaan, sillä liima kuivuu nopeasti. 
 
Jotta muna voitaisiin ripustaa oksaan, ujutimme napin läpi langan ja liimasimme sitten napin munan 
yläpäähän. Jos et halua käyttää nappeja, voit kietoa langan katkaistun hammastikun ympärille ja 
työntää hammastikun sitten toiseen kanamunan rei'istä. 
 

Askarteluohjeita on PDF-liitetiedostona ja osoitteessa www.casco.fi/askartelu 

Askarteluohjeiden julkaistavia kuvia on Flickr-palvelussa: www.flickr.com/cascocraft 

 

Lisätietoja antaa:  
Leena Kiuru, myyntiasssitentti, Casco Schnöx Finland Oy 
Puhelin: 050 412  2864   Sähköposti: leena.kiuru@casco.fi  

 

http://www.casco.se/
http://www.casco.se/pyssel
http://www.flickr.com/cascocraft
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Tietoa pääsiäismunista* 

Kananmunien syöminen pääsiäisenä on vanha ja maailmanlaajuinen kristillinen perinne. 
Kansanperinteen tutkijat uskovat tämän johtuvan siitä, että kanat alkavat munia pääsiäisen aikaan. 
Syynä voi olla myös se, että munia ei saanut syödä paaston aikana, ja sen vuoksi sen loppumista 
juhlittiin tilaisuuden tullen. Kuusi viikkoa kestäneen pitkän pääsiäispaaston jälkeen munia oli lisäksi 
runsaasti varastossa. 
 
Munien maalausperinne ja pääsiäisen juhlistaminen on yleistä koko Euroopassa. Pohjoismaissa siitä tuli 
kansanomainen tapa 1700-luvulla. Aluksi oli tavallista, että munat keitettiin esimerkiksi sipulinkuorien 
kanssa ja punajuuriliemessä, jolloin muniin saatiin kaunis väri. 1900-luvun vaihtuessa alettiin käyttää 
erityisiä munavärejä, joita oli tuolloin myynnissä. Munaan saatiin hieno kiilto hankaamalla sitä 
värjäyksen jälkeen palasella sian kamaraa. 
 
Ennen vanhaan koristeltuja munia annettiin lahjaksi pääsiäisenä ystäville ja jopa palvelusväelle. 1800-
luvun lopussa lahjaksi annettiin myös avattavia pahvisia pääsiäismunia, jotka täytettiin makeisilla. 
Makeisilla täytettyjä munia annetaan lahjaksi vielä nykyäänkin. 
*Lähde: Skansen 
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