
Jaro je v plném proudu a jsou tady Velikonoce! A protože se na Velikonoce vyrábějí všelijaká 
barvená vajíčka a zdobí kraslice, vyrobíme si i my originální vajíčka chemickou cestou.
Využijeme toho, že běžně prodávaná vejce jsou hnědá. Pokud se ale pod lupou nebo mikros-
kopem podíváte na zlomenou skořápku, zjistíte, že hnědá je jen povrchová 
vrstva — zbytek skořápky je bílý. Tvoří ho především uhličitan vápe-
natý, který se v přírodě vyskytuje 
třeba jako minerál vápenec. 
Pokud na některých místech 
odstraníme hnědou vrchní 
vrstvu, můžeme vyrobit 
originální hnědo-bílé 
vajíčko. Pomůže nám 
— jak jinak — chemie! 
Skořápku jednoduše 
odleptáme!

Zdobení voskem
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Vlevo — vyleptané vejce původně 
ozdobené roztaveným voskem, 

vpravo — neleptané vejce ozdobené 
roztavenou černou voskovkou.

Improvizovaný stojánek na tavení vosku 
vytvořený z hliníkové polévkové lžíce

Leptané velikonoční 

kraslice 

TIP: Vajíčka můžete ozdobit také roztavenými voskovkami, pak je nemusíte leptat a můžete si barvy vybrat podle 
libosti!

Nejprve syrové hnědé 
vejce omyjte vlažnou vodou 
a kapesníkem navlhčeným 
v octu odstraňte červené ra
zítko. Potom vejce vyfoukněte, 
opláchněte a nechte oschnout. 
Některá místa skořápky zakryjte 
voskem, technikou, která je 
všeobecně známá. Do roztaveného 
vosku namáčíte špendlík se skleněnou 
hlavičkou zapíchnutý do obyčejné tužky a voskem 
vytváříte vzory podle svojí fantazie. Nakonec je 
potřeba vejce uzavřít na jedné straně voskem, naplnit 
vodou pomocí injekční stříkačky a jehly a zakápnout 
voskem i na druhé straně (aby se při leptání potopilo).



Příště: Vlastní mýdlo s vůní jara
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Leptání kraslic

TIP: 
Anebo to přežeňte! Dejte 

do octa celé syrové vejce 

a po 24 hodinách v teple se 

skořápka rozpustí celá. Získáte 

„gumové“ vajíčko obalené pouze 

tenkou blánou. Po půlhodině 

vaření ve vodě s potravinářským 

barvivem získáte pochoutku, 

která vypadá a chutná 

téměř mimozemsky!

Do hrnku dejte ozdobené a naplněné vajíčko 
a nalijte na něj neředěný ocet tak, aby bylo celé 
pod hladinou. Začnou vznikat bublinky oxidu 
uhličitého, skořápka šumí a rozpouští se. Občas 
vajíčko otočte a asi po hodině ho vyjměte, 
opláchněte vodou a zkontrolujte, jak 
pokročilo leptání. Až budete s výsledkem 
spokojeni (hnědá barva na nechráněných 
místech zmizí), vejce vyjměte a vložte 
do vroucí vody. Vosk se roztaví a odkryje 
hnědý vzor (případné zbytky vosku se 
dají odstra nit hadříkem navlhčeným 
v benzínu). Dobu leptání musíte 
vyzkoušet, ale nepřehánějte 
to, ať skořápku nerozpus 
títe úplně!

• syrová vejce 
s tmavě hnědou 

skořápkou
• neředěný ocet, hadřík

• stojánek na tavení vosku, 
svíčky (případně 

i voskovky), sirky
• tužka a špendlíky se 

skleněnou hlavičkou
• injekční stříkačka 

a jehla
• hrnek nebo miska 

na leptání
• hrnec, sporák

      Pomůcky 
a suroviny 

k pokusům: 

 Úplné rozpouštění 
skořápky

Dobrou 
chuť!

vaříme 
30 minut




