Майстер-клас «Крапанка»
(Працювати під наглядом дорослих, або разом з дорослими)

Підготуй все необхідне: набір харчових барвників;
6 баночок (5 для барвників, 1 для оцту) і 6 ложок;
яйця; писочок (гвіздочок вбитий в дерев’яну
паличку);
воскову свічку; серветки, або
туалетний папір, або паперові
рушники; одноразові
рукавички. Застели стіл
одноразовою скатертиною.
Поклади в холодну, підсолену воду яйця, постав варитися. Коли вода
закипить, зроби маленький вогонь і нехай варяться 15 хвилин. Поки
вони варяться розведи барвники за інструкцією на упаковці. (Раджу
наливати трохи менше води, десь 150 мл)
Зварені яйця обдай холодною водою, щоб краще потім чистилися.
Розведи оцет водою (1частина оцту + 1частина води) і занурюй у
розчин яйця на 1 - 2 хвилини, щоб краще бралася барва. Обсуши яйця
серветками. Запали свічку, нагрій гвіздочок і всією поверхнею шляпки
гвіздочка став
крапочки. Небагато,
але по всій
шкарлупці адже те,
що ти зараз крапаєш
залишиться білим.
Занур яйце у жовту
барву, потривай
його там 3-5 хвилин,
обсуши і знову нагрій гвіздочок і
всією поверхнею шляпки гвіздочка
став крапочки. Те, що ти зараз
крапаєш залишиться жовтим. Занур
яйце у померанчову барву,

потривай його там 3-5 хвилин і обсуши. Далі роби
теж саме. Те, що крапаєш на померанчовому фоні,
таким і залишиться. Занур у червону барву, потім
крапай далі. Остання барва має бути або синьою,
або зеленою, краще синьою, яйце буде або синім,
або фіолетовим.

Якщо ти не знайшла гвіздочка, можна крапати просто тоненькою свічкою.

Коли
вже закінчила
забарвлення,
треба зняти віск.
Нагрій яйце і
витри віск. Я
нагрівала
феном, можна в
духовці, можна
над вогнем.
Ось що в мене
вийшло. Чомусь жовта барва взялось погано. Якість забарвлення залежить від якості
барвників і чистоти поверхні яєць.
В Інтернеті можна
знайти декілька
способів забарвлення
пасхальних яєць. Я
спробувала ще один
дуже швидкий і
простий. Отримала
мармурове яйце.
Відлила трохи
зеленої барви і
добавила в неї
столову ложку олії,
перемішала.
Покрасила яйце у померанчовій барві і занурила у цю суміш. Витягла, обтерла і отримала
ще одно чудове яйце.
Успіхів тобі у такій цікавій справі. Іще одне
завдання, вирушай у віртуальну подорож і
відвідай музей «Писанка» у місті Коломия за
посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=lWQlhxxP9fU

