
Pyjamasfester

Invitasjoner:
Hvis det er en fødselsdags-pyjamasfest kan du bruke 
invitasjonene du finner i avsnittet for planlegging av 
bursdagsselskap.  Hvis du planlegger en annen type pyjamasfest 
må du lage dine egne invitasjoner!    
Last ned våre invitasjonsalternativer fra festsettet

Dekorasjoner:
Vær kreativ med dekorasjonene til pyjamasfesten 
ved å legge serpentiner der gjestene skal sove.  
Det vil være morsomt, ikke bare når de legger 
seg, men også når de våkner!

Leker og aktiviteter:
Sett av tid til hår, sminke og negler ... favoritter 
for overnatting! 

Hviskelek
Sett gjestene i en sirkel.  Hjelp bursdagsbarnet med å tenke på en setning som har med temaet for 
festen å gjøre, for eksempel «Princess Twilight Sparkle er så glad i å lese at da hun først kom til 
Ponyville, flyttet hun inn i biblioteket.»  Bursdagsbarnet hvisker så denne setningen til personen til 
venstre og så videre.  Når setningen har gått rundt hele sirkelen, sier barnet til høyre for 
bursdagsbarnet setningen høyt.  Så sier bursdagsbarnet den opprinnelige setningen. 

Planlegge:



Jungelknuter
Be gjestene om å stå i en sirkel med ansiktet vendt innover.  
Først strekker alle sin høyre hånd inn i sirkelen og tar tak i 
hånden til en annen.  Så gjør alle det samme med den venstre 
hånden.  Poenget med leken er å se om barna kan knytte opp 
«knuten» ved å trå over hverandre, dukke under hverandre 
eller snu seg rundt.  Uansett hva som skjer, kan de ikke slippe 
taket i hverandres hender!

Flytende ballonger
Gi en stor ballong til hver av gjestene.  La dem blåse opp 
ballongen, og tilby dem hjelp med å knytte dem.  Målet med 
denne leken er å slå ballongene opp i luften og holde dem i 
luften så lenge som mulig.  Dette er en morsom og enkel måte 
å starte eller avslutte festen på!

Pyjamasfester

Forfriskninger
Sjekk noen av våre forslag til oppskrifter i festsettet.

Gjestegaver
Selv om det ikke er en fødselsdagsfest, er det 
morsomt å la gjestene få med et minne hjem!  T-
skjorter dekorert med et tema fra MY LITTLE PONY 
fungerer som en morsom aktivitet og et fint minne! 




