
Kiaušinių marginimo būdai



DAŽYMAS VAŠKU

Pradžioje reikia pasigaminti dažymo įrankį: į pieštuką įsmeikite nedidelį

smeigtuką su maža galvute. Skardinėje ištirpinkite vašką (ne parafiną!)

ir laikykite jį ant mažytės ugnies, kad neatvėstų. Smeigtuko galvute

piešiame norimus raštus ant kietai išvirto ir dar šilto kiaušinio.

Sustingstus vaškui kiaušinį dedame į šiltus dažus. Išėmę vašką

nugramdome arba pašildome ir nušluostome servetėle.

Margučių raštai – saulutės, žvaigždutės, rūtelės, eglutės, žalčiukai,

driežiukai, paukščiukai, arkliukai, vingeliai ir kt.



KIAUŠINIŲ MARGINIMAS SVOGŪNŲ LUKŠTAIS

Jums reikės: kiaušinių, įvairūs žolelių lapelių, žirklių, kojinės, siūlų ir svogūnų 

lukštų. Ant kiaušinio dedami norimi žolių lapeliai. Toliau imama kojinė ir su ja 

aptraukiamas kiaušinis. Kojinės kirptiniai galai sutvirtinami siūlų. Jei neturite 

kojinės, apvyniokite kiaušinį siūlu. Taip žolelių lapeliai prisispaudžia prie 

kiaušinio. Toliau į puodą įdedami svogūnų lukštai, kiaušiniai ir pilamas vanduo, 

kad apsemtų visus kiaušinius. Taip verdami kiaušiniai maždaug 10-15 minučių. 

Išvirus kiaušinius jie išimami iš puodo ir nuimamos kojinės. Nereiktų laukti kol 

kiaušiniai visiškai atvės, nes žolelių lapeliai prilips prie kiaušinio ir juos bus 

sunkiau nuimti. Kad kiaušiniai gražiau atrodytų juos galima patepti aliejumi.



NUDAŽYKITE KIAUŠINIUS „VIENARAGIŲ“ 

IŠPLAUKUSIOM PASTELINĖMIS SPALVOMIS

Jums reikės: kietai virtų kiaušinių, maistinių dažų, virtuvinių

popierinių rankšluosčių, vandens purkštuvo su vandeniu ir

indelio, bei gumelės ar siūlo užrišti popieriui.

Kiaušinius suvyniokite į popierinį rankšluostį, suriškite,

užpilkite įvairių spalvų maistinių dažų, papurkškite vandeniu

ir sudėkite į indą kol išdžius.



KIAUŠINIŲ MARGINIMAS NATŪRALIAIS DAŽAIS

Marginimui naudojami natūralūs dažai, išgaunami iš augalų

dalių. Reikia paimti tiek vandens, kad jis apsemtų dažomus

kiaušinius. Į vandenį įpilti 1 šaukštelį acto ir tam tikrą kiekį

intensyvią spalvą turinčių augalų dalių. Mišinys verdamas 15

min. Į atvėsusius dažus merkiami kiaušiniai ir dar verdama 15

min. Išvirti kiaušiniai dar palaikomi dažuose. Nuo to, kiek

laiko laikysime margučius dažuose, priklausys spalvos

intensyvumas. O štai keletas receptų:



Šokoladinė spalva – 4 šaukštai kavos tirščių, 1 šaukštelis acto, vandens.

Levandų spalva – žibučių žiedų, 1 šaukštelis acto, vandens.

Žalia spalva – 2 puodeliai špinatų, 1 šaukštelis acto, vandens.

Ruda spalva – 12 pakelių arbatžolių, 1 šaukštelis acto, vandens.

Geltona spalva – 1 puodelis ramunėlių, 1 šaukštelis acto, vandens.

Aukso spalva – 2-3 šaukšteliai ciberžolės arba geltonojo imbiero miltelių, 1 šaukštelis acto, vandens

Ochros spalva – 4 puodeliai raudonojo svogūno lukštų, 1 šaukštelis acto, vanduo.

Mėlyna spalva – 2 susmulkintos galvos raudonojo kopūsto, 2 litrai vandens ir 6 šaukštai acto. Mirkykite per 

naktį, jei norite ryškiai mėlynos spalvos.

Rožinė spalva – burokėlių sultys, 1 šaukštelis acto.

KIAUŠINIŲ MARGINIMAS NATŪRALIAIS DAŽAIS





KITI KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI:

Marginimas lipniomis juostelėmis

Technika labai paprasta – ant virto kiaušinio ornamentus reikia lipdyti iš lipnios juostos, paskui 

dažyti šviesiais dažais, tada vėl užlipdyti lipnia juosta – ir idėti į  kitokius dažus. Pakartoję 

procesą keletą kartų, galite gauti žavingą ir netikėtą rezultatą.

Marginimas „emocijomis“

Ant nudažytų įvairiaspalviais dažais kiaušinių juodu markeriu nupieškite kokias tik norite 

emocijas. Gausis linksmi  margučiai 

Marginimas siluetais

Iš lipnaus popieriaus iškerpami įvairiausi velykiniai siluetai ir kruopščiai prilipdomi prie virto 

kiaušinio. Tada belieka įmerkti kiaušinį į vandenį su dažais ir pasidžiaugti rezultatu.



KITI KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI:

Marginimas kaklaraiščiais

Jei namuose turite senų, nebenaudojamų šilkinių kaklaraiščių, jais sėkmingai galite

nudažyti kiaušinius. Tereikia į kaklaraiščio skiautę įvynioti kiaušinį, paskui aprišti švariu

baltu skudurėliu ir virti puode.

Skutinėjimas

Nudažome kiaušinius natūraliais ar sintetiniais dažais. Mažu peiliuku išskutinėjame 

įvairiausius raštus. Marginimo esmė yra tokia: peiliuku nuskutamas viršutinis dažų 

sluoksnis ir pradeda matytis apatinis, baltas kiaušinio lukštas. Geriausia skutinėti balto 

lukšto kiaušinius.



KITI KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI:

Marginimas kempinėle

Išvirkite kiaušinius. Pamirkykite kempinėlę vandenyje. Sukarpykite ją į kelias mažesnes dalis, kad būtų

pakankamai kiekvienai spalvai. Vienkartinę lėkštę panaudokite kaip paletę, mažais kiekiais išspauskite

kelių skirtingų spalvų dažų. Pasidėkite šalia tuščią kiaušinių dėžutę, į kurią dėsite išmargintus kiaušinius,

kad šie išdžiūtų. Padažykite kempinėlę į akrilinius dažus, popieriniu rankšluosčiu nusausinkite jų

perteklių. Laikydami kiaušinį rankoje, lengvais prisilietimais kempinėle tapšnokite norima spalva,

marginkite piešinėliais ar raštais. Nudažytą kiaušinį dėkite į dėžutę, kad nudžiūtų. Dažams nudžiūvus,

išmarginkite jį kita spalva. Šį procesą kartokite kol jūsų margutis taps pakankamai spalvingas ir gražus.



KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI:

Internetinės nuorodos:

https://www.youtube.com/watch?v=JgKIgiaJyVk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=6iHZGKLObeo&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=v67y0VvGXrA

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

https://www.youtube.com/watch?v=nbPv19OoVXQ&fbclid=IwAR1dKv0Hx6LcF

SwCQlqc3ETG6frkM_j6sLdTPZ9W4XNMVz6O1hG0oTVEe_o

https://youtu.be/Ej6DSeYW1MU

https://youtu.be/iHdgrgqfMJc

https://youtu.be/msEL32VTwSY

https://youtu.be/ZldobcvILUg

https://www.youtube.com/watch?v=JgKIgiaJyVk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=6iHZGKLObeo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=v67y0VvGXrA
https://www.youtube.com/watch?v=vhWkVPSvSKk
https://www.youtube.com/watch?v=nbPv19OoVXQ&fbclid=IwAR1dKv0Hx6LcFSwCQlqc3ETG6frkM_j6sLdTPZ9W4XNMVz6O1hG0oTVEe_o
https://youtu.be/Ej6DSeYW1MU
https://youtu.be/iHdgrgqfMJc
https://youtu.be/msEL32VTwSY
https://youtu.be/ZldobcvILUg


KIAUŠINIŲ MARGINIMO BŪDAI:

Internetinės nuorodos:

https://youtu.be/Dfd1t1oHm6M

https://youtu.be/ek193NVZYR0

https://youtu.be/fXw7oebEImI

https://youtu.be/Z9q3qpWZehc

https://www.pinterest.com/pin/530158187378561762/

https://www.pinterest.com/pin/279012139399081610/

https://www.pinterest.com/pin/510103095291540155/

https://www.pinterest.com/pin/510103095291539977/

https://youtu.be/Dfd1t1oHm6M
https://youtu.be/ek193NVZYR0
https://youtu.be/fXw7oebEImI
https://youtu.be/Z9q3qpWZehc
https://www.pinterest.com/pin/530158187378561762/
https://www.pinterest.com/pin/279012139399081610/
https://www.pinterest.com/pin/510103095291540155/
https://www.pinterest.com/pin/510103095291539977/


ŠILTŲ IR SMAGIŲ ŠV. VELYKŲ! 


