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houten stokjes
plastic eieren
diverse kleuren acrylverf
satijnen linten

bonte houten kralen Ø ca. 8 mm
tape
lakstift

makkelijk ca. 1 uur

Bonte paaseieren
met vingerafdruk

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.103.993 - bonte paaseieren

Spies een ei op een houten stokje.
Als het stokje te dun is, kun je het omwikkelen met wat tape.

Nu kies je een achtergrondkleur voor het ei en grond het met een dik 
penseel. Daarna laat je het ei goed drogen. Hierbij kun je het ei in een 
bloempot steken.

Werkwijze:
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Vlinder:

Kikker: Voor de kikker 2 vingerafdrukken zetten en laten drogen. 
Daarna met een penseel de ogen en de kroon opschilderen. 
Teken de fi jne lijntjes met een zwarte lakstift.

Druk eerst de vleugels van de vlinder op en schilder het 
lichaam met een fi jn penseel. Teken de antennes met een 
zwarte lakstift op.

Zodra het ei helemaal droog is, kun je beginnen met de vingerafdrukken.
Breng met een penseel wat verf op je vinger aan en druk het op het ei. 
Breng na elke druk opnieuw verf aan op de vinger.

Voor fi guren zoals de kikker worden de armen en benen met een lakstift 
getekend en de ogen met een fi jn penseel opgeschilderd.

Om het beschilderde ei op te hangen, breek je een kort stukje van een 
tandenstoker of lucifer af en bevestig je het satijnen lint om een lus te 
maken.

Steek dan het omwikkelde houten stokje verticaal in het ei. Als je nu het 
lint optrekt, ligt het staafje overdwars voor het gat. Nu kun je kralen 
oprijgen op het uiteinde van de draad of de lus!
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