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Paasei met bloemen
Tover voor in je tuin of bloembakken aan
je vensterbank geweldige paaseieren met
een bloemenmotief. De handleiding is
eenvoudig en je hebt maar een paar benodigdheden nodig om deze Paasdecoratie
te maken.
En zo wordt het gemaakt:

1
Stap 1:
Steek het plastic ei op een houten spies. Vervolgens dep je met een spons oranje acrylverf op het
plastic ei. Als de kleur niet goed dekt, moet je het
geheel nog een keer herhalen.

Stap 2:

2
Benodigd materiaal:
plastic eieren
acrylverf
zilverdraad 1 mm dik

oranje en geel knutselvilt
decoratie steentjes
satéstokje

Benodigd gereedschap:
potlood
schaar
lijm
spons

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

© Aduis

Terwijl je ei droogt, kun je de sjablonen op pagina 3 uitknippen en op oranje en geel knutselvilt natekenen. Per ei heb je
2 kleine gele bloemen en 2 grote oranje bloemen nodig. Als
je de bloemen op het vilt nagetekend hebt, knip je ze uit.
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Stap 3:

3

Nu moet je de bloemen verspringend op elkaar plakken. Dit
gaat het makkelijkste als je een lijmpistool gebruikt of een
siliconenlijm. Als je geen van beide hebt, kun je ook alleslijm
gebruiken. Ook kun je de bloem die klaar is aan de voorkant
van je ei opplakken (vergeet niet om ook een bloem aan de
achterzijde op te plakken, zodat het ei er niet zo kaal uitziet).

Stap 4:

4

Knip een kort stuk - ca. 2 cm lang - van het zilverdraad af en
buig het rond de punt van een potlood tot een lus. Je hebt 10
lussen nodig (5 voor de voorzijde en 5 voor de achterkant)
van het ei.

Stap 5:

5

Nu breng je op het rechte eind van de draad een beetje lijm
aan. De lus steek je tussen het oranje en gele vilt op het ei
(dit gaat het makkelijkst, als je de afbeelding goed bekijkt).
Vergeet de achterkant niet.

Wanneer je met alles klaar bent, kun je nog in het midden van de bloem een decoratiesteentje
plakken. Nu is je bloem compleet. Je kunt hem voor allerlei decoratiemogelijkheden gebruiken.
Door de houten spies kun je het ei in bloempotten, de tuin, vazen en nog veel andere plaatsen
steken.

Benodigd materiaal:
plastic eieren
acrylverf
zilverdraad 1 mm dik

oranje en geel knutselvilt
decoratie steentjes
satéstokje

Benodigd gereedschap:
potlood
schaar
lijm
spons
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Tip: Als je meerdere eieren in verschillende kleuren maakt, ziet dit er extra mooi ui.
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Sjablonen:

grote bloem

Benodigd materiaal:
plastic eieren
acrylverf
zilverdraad 1 mm dik

oranje en geel knutselvilt
decoratie steentjes
satéstokje

Benodigd gereedschap:
potlood
schaar
lijm
spons
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kleine bloem

