
Ημέρες Πάσχα λοιπόν και παρόλο που χρειάζεται να «μένουμε σπίτι», μένουμε 

δημιουργικοί και δραστήριοι.  

Με απλά υλικά που ο καθένας μας έχει στο σπίτι του, αλλά κυρίως με την έμπνευση 

μας, τη φαντασία μας  και καλή μας διάθεση, δημιουργούμε όμορφες πασχαλινές 

κατασκευές για τις γιορτινές αυτές μέρες χαράς και αγάπης. Μπορούμε κάλλιστα να 

προσφέρουμε  αυτήν την πασχαλινή κατασκευή, ως ένα όμορφο χειροποίητο δώρο 

στους αγαπημένους μας ή να διακοσμήσουμε το πασχαλινό μας τραπέζι. 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΤΣΑ 

 



Υλικά που θα χρειαστούμε: 

 Κάλτσα μονή  

 Ρύζι, ένα σακουλάκι 

 3 Λαστιχάκια τροφίμων 

 Κορδέλα χρωματιστή 

 Χαρτί (για τα μάτια-μύτη-δόντια) ή ύφασμα (εάν μας βρίσκεται) 

 Μαρκαδόρος μαύρος (για το σχέδιο) 

 Ψαλίδι 

 Κόλλα 

 

Κατασκευή: 

 Ρίχνουμε το ρύζι μέσα στην κάλτσα σχεδόν μέχρι τα 2/3 αυτής. 

-  Ένας εύκολος τρόπος είναι ο εξής: Βάζουμε την κάλτσα μας μέσα σε ένα ψηλό 

ποτήρι με την ανοικτή μεριά της κάλτσας στο πάνω μέρος και τη γυρνάμε στο 

χείλος του ποτηριού.  

     
 

-  Τώρα μπορούμε εύκολα να ρίξουμε το ρύζι μας μέσα. 

      
 

 

 

 



 Δένουμε με το λαστιχάκι μας, σε δύο σημεία:  

 

-  το ένα είναι στο πάνω μέρος του κεφαλιού, εκεί δηλαδή που ξεκινούν τα αυτιά. 

      
 

-  το άλλο είναι στο σημείο του λαιμού, δηλαδή μεταξύ σώματος και κεφαλιού. 

             
 

 

 

 Στο κάτω μέρος του σώματος και πίσω, με τον ίδιο τρόπο ξεχωρίζουμε μια μικρή 

μπαλίτσα κάλτσας, τη δένουμε με το λαστιχάκι, φτιάχνοντας έτσι μια μικρή 

ουρίτσα. 

      



 Κόβουμε, με το ψαλίδι, την κορυφή της κάλτσας  στη μέση για φτιάξουμε τα αυτιά 

του λαγού.  

 
 

 Αν η κάλτσα μας είναι πολύ μαλακή και τα αυτιά πέφτουν, τότε τα 

σταθεροποιούμε βάζοντας ένα ξυλάκι μέσα στα αυτιά και πιέζοντας το μέσα στο 

ρύζι για να σταθεί. 

      
 

 

 Κολλάμε μεταξύ τους, τις άκρες της κάλτσας, που κόψαμε στη μέση για να 

σχηματίσουμε τα αυτιά. 

      
 

 



 Τώρα τα αυτιά είναι έτοιμα κι έχουμε δώσει το βασικό σχήμα στην κατασκευή μας 

        
 

 Κόβουμε μικρά κομματάκια χαρτιού (ή υφάσματος, καλύτερα, εάν έχουμε) και με 

το μαρκαδόρο σχεδιάζουμε τα μάτια, τη μύτη και τα δόντια. 

     (Εναλλακτικά, με ένα μαύρο μαρκαδόρο μπορούμε, εάν 

το προτιμάμε, να ζωγραφίσουμε απλά πάνω στο κεφάλι τα μάτια – μύτη - στόμα.) 

 

 

 Τα κολλάμε στο κεφάλι του λαγού.  

      
 

 



 Δένουμε μια χρωματιστή κορδέλα γύρω από το λαιμό του. 

      
 

  Δένουμε άλλη μία μικρότερη χρωματιστή κορδέλα γύρω από την ουρά του. 

      
 

 Ο πασχαλινό μας λαγός είναι έτοιμος   

 

 

Καλή Επιτυχία και κυρίως Καλή Διασκέδαση !!  

Να έχετε ένα Όμορφο Πάσχα με την Οικογένεια Σας !! 


