
OKRAŠEVANJE VELIKONOČNIH 
JAJC



VSAKA POKRAJINA IMA ZA OBARVANA
JAJCA POSEBNO IME, ZNAČILNE MOTIVE IN 

NAČINE IZDELAVE. 

TAKO JIH IMENUJEJO REMENKE, PISANKE, 
REMENICE, PIERHA, ŠKRABANKE ...

OGLEJMO SI NEKAJ OD TEH.



BARVANJE PIRHOV Z 
NARAVNIMI BARVAMI

Barvamo lahko s temnimi čebulnimi olupki, ki jajce obarvajo oranžno-rdeče, s 

svetlimi čebulnimi listi, kumino, kamilicami, ognjičem bo jajce rumeno, zeleno bodo 

jajce obarvali listi peteršilja, breze, koprive ali špinače, naravno rdeče barvilo 

dobimo iz rezin rdeče pese, malinovega sirupa in brošča, modre odtenke pa z 

borovnicami, črnim ribezom in rdečim zeljem. Pirhi so lahko tudi pisano 

marogasti, če uporabimo maline ali črni ribez.



ADLEŠIČKE PISANICE IN 
BELOKRANJSKE DRSANKE

Adlešiške pisanice izvirajo iz Bele krajine. Značilne rdeče, bele in črne barve z upodobljenimi vijugami 

ponazarjajo motiv reke Kolpe, zraven pa jih krasijo še srčki in rožice. 

Tudi belokranjske drsanke prihajajo iz istih krajev, natančneje iz Metlike, vendar se tehnika nekoliko 

razlikuje. Jajca skuhamo skupaj z olupki rdeče čebule, nakar z nožem nanje drsamo motive tako, da 

imamo na obeh straneh jajca osrednji prostor, ki je namenjen glavnemu motivu. 



PREKMURSKE REMENICE
Iz Prekmurja izvirajo remenice ali remenke in škrabanke. Za prve je prav tako značilna 

batik tehnika: nanje najprej pišemo z voskom in jih nato pobarvamo, največkrat v črno, 

rdečo ali belo barvo. Škrabanke krasijo izpraskan motiv rastlin ali napisi na črne proge. 

Pobarvani so z živimi barvami, najraje naredijo proge in nato na jajce narišejo še črne 

proge, tokrat križajoče se na barve.



BRKINSKI PIRHI
Brkinski pirhi sodijo v skupino prskank, od belokranjskih drsank pa se razlikujejo v 

motiviki. Uporabljajo se predvsem nageljni, srčki, golob ali lastovka z vejico v kljunu, 

jadrnica pa tudi nekateri nabožni motivi.



TARČMUNSKI PIRHI IZ BENEČIJE
Beneškoslovenski pirhi imajo za seboj zgodovino stotih let, unikatni pa so zaradi svojih 

motivov, saj so na njih največkrat zanimivo upodobljeni predvsem motivi živali, ki bivajo 

na dvoriščih. Prikazujejo lisice, vrnitve in gnezdenje lastovk, petelinje boje in drugo.



VRHNIŠKI PIRHI
Posebnost vrhniških pirhov je, da so izdelani s prebadanjem jajčne lupine. Prebadajo se 

z diamantnimi konicami ali z zelo kakovostnimi jekli. Izdelava pirha, ki ima lahko tudi do 

17 tisoč luknjic, zahteva še dodatno potrpežljivost in natančnost, saj se sicer lahko jajca 

hitro strejo. 



BOŠ TUDI TI LETOS KAJ 
USTVARIL?


