Knutselidee

Paaskrans

Benodigde materialen:
stro krans, aluminium draad roze Ø 2 mm, veren wit en zuurstokroze,
vilten koord wit, zuurstokroze en lila, houten kralen, ﬂuwelen borduursel punten, plastic eieren bont, kwarteleitjes, plastic haakjes, kloskant
wit, satijnlint zuurstokroze en lila, zijden lint bijpassend qua kleur

com

Benodigd gereedschap:
schaar,
lijmpistool (warm),
lijmpatronen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Deze trendy paaskrans kun je niet alleen erg snel en eenvoudig
maken, hij verspreidt ook nog een lenteachtige stemming en
kan geheel volgens je eigen ideeën en smaak worden geknutseld
en gedecoreerd!

Aduis wenst je een Vrolijk Pasen!

Zo wordt de krans gemaakt:
Begin met de vilten koorden in wit en zuurstokroze om
de helft van de stro krans te wikkelen (zie afbeelding).

Knip de vilten koorden bij het wisselen van kleur
niet af, maar wikkel de nieuwe kleur er gewoon
overheen – daardoor blijft het koord beter zitten.

Aan het einde knip je alle koorden af en steek je
deze onder de wikkeling. Je kunt het koord ook
eventueel met wat lijm op de achterzijde vastlijmen.
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De andere helft van de stro krans omwikkel je nu
met het aluminiumdraad in roze (zie afbeelding).
De uiteinden van de draad buig je om en steekt
deze in de krans.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Nu beplak je een zuurstokroze ei en een lila ei met
het ﬂuwelen borduursel (zie afbeelding). Daarna
breng je de plastic haakjes aan en rijg je deze samen
met een kwartelei op een ca. 50 cm lang satijnenlint
in zuurstokroze op.

Bind de eieren aan elkaar en breng ze ongeveer in
het midden van het stro krans aan (zie afbeelding).

Knip de verschillende linten en borduursels in zuurstokroze, lila en wit op de gewenste lengte af en
breng deze met houten kralen, kwarteleieren en
veren naar eigen smaak op de krans aan (zie afbeelding).
Om de krans op te kunnen hangen moet je aan de
bovenste rand van de krans nog een satijnen lint
aanbrengen.

Veel plezier bij het
knutselen en versieren
Benodigd gereedschap:
schaar,
lijmpistool (warm),
lijmpatronen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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