
ФАРБАЊЕ И 

УКРАШАВАЊЕ 

УСКРШЊИХ ЈАЈА



О ОБИЧАЈУ ФАРБАЊА ЈАЈА ЗА 

УСКРС

 Код Хришћана је обичај да се за Ускрс фарбају и

украшавају јаја на којима се цртају хришћанска

обележја и исписује поздрав: "Христос васкрсе."

 Фарбање и украшавање јаја

је један од најстаријих 

хришћанских обичаја. 

Значење овог обичаја је 

васкрсење. 

Као што је Христос развалио 

врата смрти и васкрсао, 

тако и пиле разбија љуску јајета и излази у нови 

живот.



ФАРБАЊЕ ЈАЈА ПОМОЋУ ДЕЛОВА БИЉАКА

ИЛИ ЛЕПЉИВЕ ТРАКЕ

 Скувати јаја и оставити да се мало прохладе. 

Изрезати траке или неке друге облике од мало 

чвршћег селотејпа или делове биљака и ставити на 

јаје. Преко сваког јајета ставити танку најлон 

чарапу и добро завезати концем, па спуштати јаја у 

боју за фарбање. Када је јаје обојено, скините 

чарапу и комадиће селотејпа или биљака, па 

премажите меканом крпицом коју сте умочили у 

уље или маст.



ФАРБАЊЕ ЛУКОВИЦОМ

 Јаје прекрити деловима биљака па замотати у 
чарапу. Маказама ситно исецкати љуску од 
црног лука, убацити их у већи лонац а затим на
њих ставите јаја. Све заједно прелијте водом и
ставите на шпорет да се кува. 

 Када вода проври, кувајте јаја у луковици око
10 минута. Уколико неко јаје напрсне, ништа не 
смета да га одмах поједете јер је природно 
офарбано. 



УКРАШАВАЊЕ ТЕМПЕРОМ

 Мотив који желите да пренесете на ускршње 

јаје прво прецртајте помоћу провидне хартије, 

а затим га оловком пренесите на љуску.

 Даље наставите са осликавањем помоћу 

темпера. Прво исликајте једну страну и

оставите је да се осуши, а затим и другу. 

Позадину оставите белу или је обојите

бојом коју желите.



ОСЛИКАВАЊЕ ВОСКОМ

 Материјал: восак, тегла напуњена песком, старе 

кашике, свеће и дрвене чачкалице. 

 Кашике савијте на врху и ставите у њих восак, убодите 

их у теглу са песком. Испод кашика запалите свећу да 

би се восак отопио и био течан за наношење на љуску. 

 Цртајте брзим кратким потезима. Јаја се затим боје, а

већина воска спадне током кувања. Преостали восак

можете уклонити памучном крпом, а потом изгланцати

јаје масном крпом ради постизања додатног сјаја.

 Чачкалице користите за фине линије на љусци. 



КАРО-БАТИК ТЕХНИКА

 У четири-пет плитких посудица растворити различите 

боје, спуштајте бочну страну јајета у једну боју, другу 

страну у другу боју, у трећу врх, а у четврту позадину 

јајета и тако наизменично неколико пута. 

 Светлуцаво јаје добићете ако згужвани папир умачете 

у боју и прислањате на јаје. Овако добијате 

неравномерно обојену подлогу. 

 Када се боја осуши, лепком по тамнијим деловима 

премажите јаје па га уваљајте у гриз. 



МЕРМЕРНА ЈАЈА

 Чарапу поставите на јаје које сте претходно

навлажили помоћу мало воде. Обложите јаје

љускама луковине, али водите рачуна да вам негде

остане мало непокривених места, јер ће баш на тим

местима боја којом фарбате јаја бити јача. Увежите

чарапу. 

 У припремљеној боји кувати јаја, три минута у

једној, а затим два минута у другој боји. Када се

јаја прохладе, скините чарапе и луковину.



ФАРБАЊЕ ЈАЈА У ЏАКУ

 Јаја увити у парче џака, увезати и кувати 

у жељеној боји. 

 Извадити, прохладити и скинути парче 

џака, па премазати уљем.



ШАРАЊЕ КАНАПОМ

 Канап потопити у фарбу за јаја. Тако намочен 

обмотати око јајета у разним правцима. 

 По жељи поновити ово са неколико канапа у 

различитим бојама. Оставити да се оцеди, 

скинути канап и просушити. Јаје намазати 

науљеном крпом да би добила сјај.



ШАРАЊЕ ГУМИЦАМА

 Скувана јаја обмотајте са гумицама.  У 

зависности од тога како их обмотате, такве ће

вам шаре и бити на њима. Можете користити и

комбинацију дебљих и тањих. 

 Обмотана јаја умочите у једну боју, оставите их

да одстоје 5 минута, потом их обришите

салветом и скините гумице. Када се осушило, 

обмотајте гумице на другачији начин и умочите

их у неку другу боју (нека одстоје 5 минута).



ДЕКУПАЖ (САЛВЕТА) ТЕХНИКА

 Мотиве са салвета које желите да користите исцепкајте на

делове. Скувано јаје поставити у држач за јаје, чашицу од

ракије или неку сличну мању посуду. Добро размутите 

беланце да буде у пенастом стању. Комадић исцепкане

салвете наслоните на јаје па онда четкицу умочите у

размућено беланце и крените да лепите салвету тако што

ћете преко ње прелазити четкицом. Када лепите салвету, 

узимате само онај горњи, најтањи слој на којем је слика. 

 Када сте облепили јаје, оставите га да се осуши. Можете

додати мало боје и шљокица: кафену кашичицу кукурузног

скроба помешати са мало воде, додати јестиву боју и/или

шљокице.
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КАКО ДОБИТИ ПРИРОДНО БОЈЕ

 Плаво – сива: измиксујте једну шољицу смрзнутих боровница са
једном шољицом воде. Оставите неко време а потом процедите.

 Плава: четвртину главице црвеног купуса исеците на трачице и
кувајте у четири шољице прокључале воде. Додајте две кашичице
винског сирћета. 

 Тиркизна и наранџаста: за ове боје треба вам шест главица жутог
лука (за тиркизну) и шест главица црвеног лука (за наранџасту). 
Скините љуске са лука и сваки посебно кувајте Када смеса
проври, пустите да кључа још 15 минута. Процедите и додајте у
сваку од смеса по три кашике сирћета.

 Жућкасто-зелена: огулите кору са шест жутих јабука, па их
кувајте у 1,5 шољици кључале воде до 20 минута. Додајте две
кашике сирћета.

 Црвено-наранџаста: ставите две кашике слатке црвене паприке у
праху у једну шољицу прокључале воде. Када све проври додајте
још две кашике сирћета.

 Жута: помешајте две кашике ђумбира у праху са једном шољицом
прокључале воде. Када све проври додајте још две кашике
сирћета.

Ставите пет кесица зеленог чаја у једну шољицу вруће воде и
оставите да стоји док се не охлади.

 Смеђа: скувајте врло јаку црну кафу и додајте кашику сирћета.

 Ружичаста: Цвеклу изрежите на трачице и кувајте док не проври
у четири шољице воде. Додајте две кашике сирћета.

 Љубичаста: исцедите једну шољицу сока од црвеног грејпфрута и
додајте му једну кашику сирћета.


