
Το Πάσχα έρχεται  

Με απλά υλικά , που όλοι έχουμε στο σπίτι , «μένουμε σπίτι» και με όρεξη περνάμε 

δημιουργικά το χρόνο μας, φτιάχνοντας όμορφες Πασχαλινές κατασκευές .   

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙΚΟ «ΠΗΛΟ»  

 

Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι μερικά κλαδιά και κορδέλα (ή σχοινί ή κλωστή) 

για να κρεμάσουμε τα στολίδια μας. 

Τη ζύμη για τον πηλό θα τη φτιάξουμε και παρακάτω θα δούμε τον τρόπο. 

Όσο ασχολείστε με κατασκευές σίγουρα θα έχετε ακούσει για τη ζύμη αλατιού. 

Προσοχή, δεν τρώγεται! Διατηρείται όμως για μεγάλο διάστημα λόγω της μεγάλης 

ποσότητας αλατιού που περιέχει και που λειτουργεί ως συντηρητικό. Είναι ένας 

οικονομικός τρόπος για να φτιάξουμε ένα αυτοσχέδιο «πηλό» και να δημιουργήσουμε 

πολύ ωραίες κατασκευές και διακοσμητικά στολίδια για τις γιορτές.  

Η ζύμη αλατιού διατηρείται μέσα σε σακουλάκια τροφίμων ή τυλιγμένη με μεμβράνη, 

μέσα στο ψυγείο, για εβδομάδες ή και μήνες. 

 



Υλικά για τη ζύμη αλατιού 

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1 φλιτζάνι αλάτι 

1 φλιτζάνι νερό 

Ανακατεύουμε τα υλικά σε ένα μπολ ρίχνοντας σιγά σιγά το νερό. Ζυμώνουμε για 10 

λεπτά μέχρι να έχουμε μια ομοιόμορφη, εύπλαστη και λεία ζύμη. Αν κρίνουμε ότι 

χρειάζεται παραπάνω αλεύρι, προσθέτουμε λίγο ακόμα. Πριν ξεκινήσουμε τις 

δημιουργίες μας, αφήνουμε τη ζύμη να «ξεκουραστεί» για 20 λεπτά. 

 

 

Με τον πλάστη ανοίγουμε τη ζύμη περίπου μισό εκατοστό πάχος.  

 

Πάνω σε αυτήν σχεδιάζουμε τα πασχαλινά μας αυγά και σε διαφορετικά ίσως μεγέθη 

μεταξύ τους. Με ένα μαχαιράκι τα κόβουμε γύρω γύρω.  

 



Με το δάκτυλο μας λίγο βρεγμένο, τελειοποιούμε τις άκρες του σχήματος μας. 

Μπορούμε επίσης με τη βοήθεια κουπ-πατ (που ίσως να έχουμε) ή της φαντασίας 

μας (που σίγουρα έχουμε), ελεύθερα, να κόψουμε και ότι άλλα σχήματα θέλουμε. 

 

Κάνουμε μία τρύπα στην κορυφή κάθε στολιδιού, με ένα ξύλινο καλαμάκι, αρκετά 

μεγάλη για να χωράει η κορδέλα μας από όπου θα το κρεμάσουμε. 

 

Απλώνουμε αντικολλητικό χαρτί στο ταψί και τοποθετούμε τα στολίδια μας. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160-170 βαθμούς για 15-20 λεπτά, αν 

είναι λεπτές οι κατασκευές μας ή για περισσότερα λεπτά εάν είναι πιο χοντρές. Καλό 

είναι να έχουμε το νου μας να μην αρπάξουν κι αν χρειαστεί σκεπάζουμε με 

αλουμινόχαρτο. 

Αφού στεγνώσουν τα στολίδια μας, τα βγάζουμε από το φούρνο και τα αφήνουμε να 

κρυώσουν. 

Και τώρα ήρθε η ώρα για το χρώμα.  

 



Με ένα μολυβάκι κάνουμε ότι σχέδια θέλουμε και  χρωματίζουμε με πινέλο και 

απλές νερομπογιές. Από πάνω εάν θέλουμε, μπορούμε να τονίσουμε κάποιες 

γραμμές, με ξυλομπογιές ή λαδοπαστέλ. Εναλλακτικά μπορούμε να χρωματίσουμε με 

τέμπερες ή και με ακρυλικά. Αναλόγως το τι διαθέτει ο καθένας μας, ως υλικό στο 

σπίτι του. Κατόπιν και εάν έχετε, μπορείτε να περάσετε τις δημιουργίες σας με 

διάφανο βερνίκι για να γυαλίσουν.  

Να θυμόμαστε ότι στην τέχνη δεν υπάρχει λάθος, είναι όλα αποδεκτά.  

Μας αρέσει να πειραματιζόμαστε με φαντασία και όρεξη. 

 

Παρακάτω θα δείτε ιδέες για να φτιάξετε να δικά σας όμορφα πασχαλινά στολίδια 

από ζύμη αλατιού: 

    

  

Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση! 



Και να θυμόμαστε ότι: 

       Καλό Μήνα!!! 


