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Marmerverf in rood, oranje, geel en groen
Satéstokje
Plastic eieren

Verschillende linten om te 
decoreren

makkelijk ca. 2 uur

Paasdecoratie
met marmertechniek

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:
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Vul een grote emmer met water. Schud de 
marmerverf goed en breng ze aan bij het 
wateroppervlak. 

Let op: De bak kan niet meer volledig worden schoonge-
maakt. Bescherm het bakje daarom eventueel met een 
plastic zak.

Tip:

Werkwijze:
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Hoe meer kleur je opdruppelt, des te kleur-
intensiever is de marmering. Na het opdrup-
pelen van de kleur trek je onmiddellijk met 
een houten stokje het marmerpatroon.

Bij tempex niet meer dan 15 druppels en maximaal 4 kleuren gebruiken.

Ideaal voor het marmerresultaat is het ge-
bruik van 2-3 kleuren.

Steek de plastic eieren op een houten saté-
stokje. Dompel het ei langzaam in het water, 
blijf er kort in en trek hem dan snel weer uit. 

Voor de volgende marmering verwijder je 
eerst de overtollige verf met een vel papier 
(papieren rand) voorzichtig van het waterop-
pervlak.

Daarna alles laten drogen. Afhankelijk van 
de ondergrond van het gemarmerde voor-
werp, is de verf na 15 tot 30 minuten droog. 
Na volledige droging, zijn de voorwerpen 
afveegbaar. 

Om te voorkomen dat er zich een tweede laag verf op het ei vormt, 
blaas je alvorens het ei eruit te trekken op het wateroppervlak, zodat de 
verf naar de rand vloeit.

Bij sterke vervuiling dien je het water te verversen. 

Verwijder de resterende verf, om een ge-
lijkmatige verdeling van de nieuwe verf te 
bereiken. 

Tip:

Tip:

Tip:
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