
Pozdravljeni, fantje in dekleta. 

Vsem, ki ste uspeli narediti Gospoda Jajčka, čestitam. Hvala za fotografije.  

Danes bomo izdelovali gnezdo s pirhom. To bo lahko za nekoga odlično unikatno velikonočno 
darilce.  
 
1. Priprava delovne površine: (prekrijemo s časopisom) in pripravimo material. 
 
2. Najprej bomo izdelali košarico za pirhe, v katero bomo na koncu dali še porisan pirh. 

KOŠARICA ZA PIRHE 

 

Potrebujete: 
– trši papir ali karton (šeleshamer) 
– škarje 
– lepilo ali spenjač 
– pisalo 
– rdečilo za ustnice 

Priprava: Za lažjo predstavitev si oglejte naslednji videoposnetek : Košarica za pirhe  

https://www.youtube.com/watch?v=91M_DCmGabc  (podobna izdelava) 

 

KOŠARICA 
Iz šeleshamerja izrežite kvadrat v velikosti najmanj 15 x 15 cm. Kvadratni izrez iz A4 papirja (21 
x 21 cm) bo zadostoval za košarico, ki bo nosila približno 3-5 pirhov. Kvadratni izrez s pomočjo 
ravnila in pisala razdelite še na dvanajst manjših kvadratkov. Prepognite papir po vseh 
zarisanih črtah. Zarežite s škarjami kot kaže slika. Združite zarezane kvadrate in zlepite/spnite 
njihove vogale skupaj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91M_DCmGabc


ROČAJ 
Izrežite trak in ga pritrdite/spnite na notranjo stran košarice. Lahko uporabite tudi več 
različnih trakov, ki jih nalepite enega na drugega (ali pa enostavno lep širok okrasni trak za 
aranžiranje). 

 

 
ZAJČKI 
Za popestritev košarice izdelajte zajčka, ki ju pritrdite na zunanji stranici košarice. Iz 
debelejšega papirja izrežite krogca z ušesi. Nato narišite oči in nosek, za lička pa uporabite kar 
rdečilo, s katerim odtisnete krogce in ustvarite prikupna zajčkova lička. 

 

Tako, prenašanje velikonočnih jajc ne bo nikoli več breme, saj boste lahko vsako leto hitro in 
lično oblikovali košaro po svojih željah. Na dno košarice položite rafijo, mah ali krep papir. 

3. Naredimo še pirh oz. pisanko, ki jo bomo vložili v košarico. 
 
 Potrebujemo: 
- trdo kuhano ali pa izpihano in dobro posušeno jajce,  
- črn alkoholni flomaster 
 
3. Poslikava pirhov. 
 
Danes boste poskrbeli, da bo vaše jajce čimbolj domiselno, unikatno in lepih vzorcev.  
Na jajce narišite oz. ga zapolnite z različnimi vzorčki. 
 
Primeri poslikanih pirhov 

     



  

 
 
Pri delu vam želim veliko potrpežljivosti, uspehov in spretnosti. Lahko izdelate več pirhov. 
Pirhe fotografirajte in mi fotografijo pošljite po e-asistentu preko sporočil ali komunikacij oz. na moj 
mail sonja.marko@guest.arnes.si .  
 
Lepe velikonočne praznike, bodite zdravi in pazite nase. 
 

                                                                                                 Sonja Marko 

mailto:sonja.marko@guest.arnes.si

