
EGYÜTT A CSALÁD 

Tojás kifújása – egyszerűen 

Szülők, gyermekek együtt játszhatnak (5-8 tojás elkészítése kb. egy 

órát vesz igénybe). 

 

Először a nyers tojásokat langyos, mosogatószeres vízben átmossuk, 

leöblítjük, majd szárazra töröljük. (A mosóvízbe érdemes cseppentenünk 

valamilyen háztartási fertőtlenítő szert) 

Ezután készítsünk elő egy tálkát, s egy nagyobb varrótűt (de egy vékonyabb hústű 

is megteszi). 

A művelet: a tojás egyik végét kicsit kaparjuk meg a tűvel, majd bátran szúrjunk 

bele. A keletkező kis lyukat a tűvel óvatosan tágítsuk. Ezt úgy tegyük, hogy a tűvel 

a lyukacska peremét tovább „faragjuk”, amíg kb., rizsszemnyi nagyságú lesz. 

 



A tojás másik végén is készítünk egy lyukat, ugyanígy. 

 

Most a tálka fölött belefújunk a tojásba, 

egészen addig, míg a tartalmát teljesen ki 

nem fújtuk. (A tálban összegyűlt 

tojásokból készítsünk pl. húsvéti kalácsot, 

süteményt, tojásos nokedlit, vagy éppen 

rántottát.) 

 

 

Következő lépésként az üres tojáshéjba vizet engedünk - a vízcsap alatt, vagy egy 

vízzel teli tálba tesszük -, s addig mossuk, közben időnként átfújjuk, míg tiszta 

nem lesz. Mindezt célszerű a mosogató fölött végeznünk. Ha készen vagyunk, 

állítsuk bele egy tojástartóba legalább 10 percre, hogy kicsurogjon belőle a víz. 

A végén szárazra töröljük, s már festhetjük is a kifújt tojást kedvünk szerint.  

 

 

A festés, díszítés történhet  

- méhviasszal, írókával rajzolva, 

- berzseléssel: harisnyába 

kötve, növényekkel díszítve, 

hagymahéjában főzve, 

- tojásfestékkel, 

- filctollal, 

- temperával festve, 

- vagy ragaszthatunk rá 

gyöngyöket, csillámokat, 

kivágott papírmintát, matricát,  

- s bármilyen technikát kipróbálhattok, 

ami csak eszetekbe jut.   

 

 

 

 

 



Tojásfa 

Az így megfestett, díszített kifújt tojásokat 

hímzőfonálra fűzzük tűvel, vagy hústűvel, vagy 

ráragasszuk a kötöző szalagot. Azért, hogy a 

fonálról ne csússzon le a tojás, az alsó részére 

érdemes egy pici papírkorongot fűzni.  

Most már csupán annyi a dolgunk, hogy 

feldíszítsük a tojásfánkat (barka, virágos 

faág, fűzfaág stb.) az elkészült tojásokkal! 

 

Pécs, 2020. 04. 06. 

 

Örömteli, együttes munkát, s boldog Húsvétot 

kívánok! 

        Dr. Nemes Krisztina 

       VOKE Vasutas Művelődési Ház, Pécs 

 

 

 

Ajánlom figyelmetekbe a következő rövid filmet, próbáljátok ki a berzselés 

technikát is! 

Tojásfestés berzseléssel 

https://www.youtube.com/watch?v=WPeIdyOUxYA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPeIdyOUxYA

