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Nr. 104.559 – Paaseieren

Materiaal: fi ligraan geperforeerd
3 kunststof eieren wit 6 cm
satijnen lint wit
boortje Ø 1,5 mm en 2 mm
accuschroevendraaier
schuurpapier

Werkwijze:

Paaseieren
fi ligraan geperforeerde & 
subtiel getransformeerd

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

moeilijk

ca. 1 uur

Schuur vervolgens de eieren met schuurpapier glad, zodat een mat op-
pervlak ontstaat. Hang elk ei met een lus gemaakt van 30 cm satijnlint op.

Boor een gat (Ø 2 mm) om het ei op te kunnen hangen. Teken naar wens 
verschillende spiralen met een potlood op de eieren.

Boor met de accu-schroevendraaier dicht bij elkaar liggende gaten (Ø 1,5 
mm) door het voorgetekende patroon. Veeg het ontstane stof meteen 
weg. Zet met de 2 mm boor als accent individuele punten tussen de spi-
raalpatronen. Gum de potloodstrepen voorzichtig weg.
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Materiaal: subtiel getransformeerd

Plak voor het ei met lengtestroken eerst het 1 cm brede satijnlint 
kruisgewijs op en zet het borduursel er op vast. Maak uit het smalle 
satijnen lint een drievoudige lus, bindt deze met het kortere satij-

nen lint dicht en plak deze als ophanglus op het ei.

Ei met lengtestroken:
uitgeblazen kippenei wit ca. 6 cm hoog
borduursel in crème, 8 mm breed en 20 cm lang
satijnlint in crème, 2x1 cm breed en 20 cm lang
satijnlint in crème, 3 mm breed en 35 cm (drievoudig lus) en 20 cm lang (ophanglus)

Plak voor het ei met de buiklus het fl uwelen borduursel in het mid-
den van het ei op. Leg in het 5 mm brede satijnen lint een dubbele 
lus, bind deze met het smalle lint dicht en plaats het rond het bor-
duursel. Knoop het op de achterzijde of plak het lint met de lus op.

Ei met buiklus:
uitgeblazen kippenei wit, ca. 6 cm hoog
fluwelen borduursel in crème, 1,5 cm breed en 15 cm lang
satijnen lint in crème, 5 mm breed en 25 cm lang (dubbele lus op buikband)
satijnen lint in crème, 3 mm breed en 15 cm (buikband) en 20 cm lang (ophanglus)

Plak voor het ei met de kralenrand het 1,5 cm brede satijnlint en de 
organza bies met kralen boven op elkaar. Maak van het 1 cm brede 
organza lint een drievoudige strik, bind deze met het smalle satijn-

lint dicht en plak deze als ophanglus op het ei.

Ei met kralenrand:
uitgeblazen kippenei wit ca. 6 cm hoog
satijnlint in crème, 1,5 cm breed en 15 cm lang
Satijnlint in crème, 3 mm breed en 20 cm lang (ophanglus)
Organza bies met kralen in crème, 1 cm breed en 15 cm lang
Organza lint in crème, 1 cm breed en 50 cm lang (drievoudige strik)
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