
Pyjamasfester

Indbydelser:
Hvis det er en pyjamasfest til en fødselsdag, kan du bruge 
fødselsdagsinvitationerne, som du finder under afsnittet om 
planlægning af fødselsdag.  Hvis det er en ”fordi vi lige havde 
lyst”-pyjamasfest, kan du lave dine egne, særlige indbydelser!    
Download vores indbydelsesmuligheder fra festsættet

Udsmykninger:
Bliv kreativ med dekorationerne til pyjamasfesten 
ved at hænge serpentiner, hvor dine gæster skal 
sove.  Det vil ikke kun være sjovt, når de går i 
seng, men også når de vågner op næste morgen!

Spil og aktiviteter:
Afsæt tid til hår, makeup og negle ... favoritter 
ved pyjamasfester! 

Telefonleg
Dine gæster sætter sig i en rundkreds.  Hjælp fødselsdagsbarnet med at finde på en besked, som er 
relateret til festens tema, for eksempel ”Princess Twilight Sparkle elsker at læse så meget, at da hun 
ankom til Ponyville, flyttede hun ind på biblioteket”.  Fødselsdagsbarnet hvisker så beskeden til 
personen på venstre side osv.  Når beskeden har været hele kredsen rundt, siger personen på 
fødselsdagsbarnets højre side beskeden højt.  Så fortæller fødselsdagsbarnet, hvad den originale 
besked var. 

Planlæg:



Jungleknuder
Få dine gæster til at stille sig i en rundkreds, med ansigtet ind 
mod kredsens midte.  For at begynde skal alle nu række deres 
højre hånd ind i rundkredsen og tage fat i en anden persons 
hånd.  Så gør de det samme med deres venstre hånd.  Målet 
for legen er nu at se, om de kan løsne ”knuden” ved at træde 
over og dukke sig under andre personer eller dreje rundt.  
Hvad der end sker, så må de ikke give slip på hænderne!

Svævende balloner
Giv hver gæst en stor ballon.  Lad dem puste deres balloner op, 
og tilbyd at hjælpe med at binde en knude på hver ballon.  
Målet for denne leg er at slå ballonerne op i luften og holde 
dem svævende i længst tid.  Dette er en sjov måde at starte 
eller afslutte festen på!

Pyjamasfester

Forfriskninger
Se nogle af vores forslag til opskrifter i festsættet

Festgaver
Selv om det ikke er en fødselsdagsfest, er det sjovt 
at sende dine gæster hjem med et minde!  At 
udsmykke T-shirts med et MY LITTLE PONY-tema 
fungerer både som en aktivitet og et værdsat 
minde! 




