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Påskris dekorerat med ulltussar 

I Sverige har vi sedan 1930-talet dekorerat björkris 

till påsk. Pyntade ris är både festligt och dekorativt. 

Här visar vi ett sätt att pynta riset utan fjädrar. Som 

dekorationsmaterial använder vi istället färgad fårull.  

HUR och VAD  

Att göra ett tussris är en bra samarbetsuppgift. 

Uppgiften kan göras med jämnåriga eller med olika 

åldrar och kunskapsnivåer. Placera flera ris 

tillsammans, gärna utomhus så kan fler njuta av 

färgprakten. 

Vill du spara det till nästa påsk är det bara att 

förvara det torrt och helst mörkt så att inte färgerna 

bleks. Vill du slänga riset går det som 

komposterbart eller som trädgårdsavfall.   

DETTA BEHÖVS 

Ris från björk, vide eller sälg 

Tesilar (modell klämma) 

Ull i olika färger 15 - 20 gram räcker för ett 

medelstort ris. 

Såpa 

Varmt vatten 

 

SÅHÄR GÖR DU 

1. Arbeta i grupper om max fyra personer. 

2. Tova bollar av ull: 

stoppa tesilens ”kula” full med ull, skaka tesilen en stund i varmt såpvatten, ta ut den 

tovade ulltussen, krama ut vattnet, torka. 

3. Sy ett tunt garn genom tussen. 

4. Placera riset så att det står upprätt (spänn fast i hyvelbänk alt. tejpa med kraftig tejp vid 

ytterkanten av ett bord eller fäst på annat sätt så att det står stadigt). 

5. Knyt fast ulltussarna på risets grenar med dubbla råbandsknopar. Klipp ev. bort lösa 

trådar. 

 

VISA 

Sätt upp de dekorerade risen på ett gemensamt ställe utomhus, gärna på en plats där flera 

kan njuta av färgprakten. Se till att riset är stabilt fäst så att det inte blåser bort. 

Fota påskriset och lägg ut på sociala medier, tagga gärna platsen så att de som vill se riset 

kan hitta till platsen. 
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