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satéstokjes
7 plastic paaseieren
blauwe acrylverf

glitterpoeder
zilverdraad, satéstokje
satijnband: wit en blauw

veren: wit en blauw
satijnenroosjes, wit

gemiddeld ca. 3 uur

Paaskrans

Werkwijze:

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.100.516 - Paaskrans

Beschilder de 7 plastic eieren met de blauwe acrylverf met een pen-
seel of een sponsje. Steek de eieren op een houten spies.

Op de nog natte acrylverf strooi je vervolgens 
glitterpoeder. Dit gaat het gemakkelijkst als je 
het ei op een satéstokje steekt en het satésto-
kje draait terwijl je de glitters erover strooit.

Vang de overtollige glitter op een stukje papier 
op, zodat je het later opnieuw kunt gebruiken. 
Laat het goed drogen!
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Als het droog is, prik je met een priem en een hamer 
een gat in de bovenkant van het plastic ei. Dit is no-
dig, zodat je de eieren later aan elkaar kan hangen. 

Nu kun je het zilverdraad door de voorgestoken ga-
ten van eieren steken. Zorg ervoor, dat de toppen 
van de eieren alle in dezelfde richting wijzen.

Tussen de eieren maak je steeds een strik 
met het blauwe en wit satijnen lint. Wan-
neer je op het punt aankomt, waar je de 
draad in elkaar hebt gedraaid, maak je een 
lus zodat je de krans later op kunt hangen. 
Na het strikken kun je afwisselend steeds 
een witte en een blauwe veer tussen de 
eieren steken. 

Als laatste kun je nu nog witte satijnen 
roos-jes op je paaskrans plakken: knip de 
roosjes net onder de bloem af en verwij-
der hierbij de stengel van het roosje. Ver-
volgens bevestig je de roosjes met hete 
lijm (uit het lijmpistool) in het midden van 
de eieren. De lijm laten drogen en klaar is 
je paaskrans.

Zorg ervoor dat het gat tegenover het 
gat aan de onderkant komt. 

Dit gaat het gemakkelijkst wanneer je het 
begin en het einde van de veren in elkaar 
draait. Mocht het niet houden, kan je met 
een beetje warme lijm (lijmpistool) een 
handje nahelpen.

Nu hoef je de krans alleen nog maar op de 
uitgekozen plaats op te hangen.

Als je alle eieren aaneen geregen hebt, draai je het 
begin van de draad met het einde in elkaar. Zorg 
ervoor dat alles stevig vastzit. Knijp het uiteinde 
met een tang af.

Tip:
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