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tempex ei
sprookjeswol in verschillende kleuren
knutselvilt in verschillende kleuren
karton

Gevilte paaseieren
met bloemen

makkelijk ca. 1 uur
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Knip of scheur een stuk van de sprookjeswol. Leg het dan op het piepschuim ei en 
gebruik de viltnaald om de sprookjeswol met op-en-neergaande bewegingen in het 
piepschuim ei te prikken. Blijf dit doen tot de wol stevig in het ei gevilt is. 

Pons met een klaverbladpons een paar motieven uit het karton. Leg het karton 
op het piepschuim ei dat al met sprookjeswol vervilt is en gebruik een andere 
kleur sprookjeswol over de uitgestanste kartonnen klaverblaadjes. Vilt de wol 
in het ei. 

Pons wat bloemen uit het vilt. Als het vilt te dik is, knip de bloem dan 
eerst uit een stuk karton en teken hem daarna over op het vilt en knip 
hem uit. 

Plaats de bloemen op het reeds gevilte 
paasei. Vilt met gele sprookjeswol het 
midden van de bloem (de stempel), door 
het knutselvilt in het piepschuim ei. Nu 
de bloem met de stempel op het ei is 
bevestigd, kun je de bloemblaadjes nog 
mooi omhoog buigen - zo krijg je een 
3D-eff ect.

Pons een vlinder uit met een vlinderpons 
en bevestig de vlinder met wat sproo-
kjeswol op het ei zoals je bij punt 3 hebt 
gedaan. De vleugels moeten vrij blijven, 
zodat je ze weer naar boven kunt buigen - 
voor een 3D-eff ect.

Als je geen motiefpons hebt, kun je de sja-
blonen ook met de hand voortekenen en ze 
dan uitknippen.

Zorg ervoor dat je precies langs de contouren vilt, zodat je het kla-
vertje later kunt herkennen.Tip: Tip:
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