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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Materiaal:
plastic eieren
acrylverf
zilverdraad 1mm

knutselvilt
sierstenen
houten spiesen

spons
lijm
schaar

Werkwijze:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 45 min.

KNUTSELIDEE
Nr. 100.536 - Paasei met bloem

Steek het plastic ei op een houten spies. 
Gebruik vervolgens een sponsje om oranje 
acrylverf op het plastic ei te deppen.
Als de kleur niet volledig dekkend is, her-
haal je het proces.

Terwijl je ei droogt, knip je de sjablonen uit 
en teken je ze op oranje en geel knutselvilt 
na.
Per ei heb je 2 kleine gele bloemen en 2 
grote oranje bloemen nodig. Als je de bloe-
men op het vilt hebt overgetrokken, knip 
je ze uit.

Paasei
met bloem
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Tip:

Nu moet je de bloemen aan beide kanten van het ei verspringend vast-
plakken. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door een lijmpistool 
of siliconenlijm te gebruiken. Als je geen van beide hebt, kun je ook alles-
lijm gebruiken. 

Knip een kort stukje - ongeveer 2 cm lang - van het zilverdraad en buig 
het om de punt van een potlood om een lus te maken.

Breng nu wat lijm op het rechte uiteinde van de draad aan. Leg nu de lus 
tussen het oranje en gele vilt op het ei. 
Tot slot kun je een siersteen in het midden oplijmen.

Als je meerdere eieren maakt met bloemen in verschillende kleuren, ziet 
het er bijzonder mooi uit. In plaats van zilverdraad kun je ook aluminium-
draad in verschillende kleuren gebruiken.

Sjabloon bloem klein Sjabloon bloem grootKNUTSELIDEE
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