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Nr. 104.604 - Stijlvolle eierdopjes
Knutselidee

Materiaal:
modelleermassa
textuurmat
kleiwals
acrylverf mat

uitsteekvormpje rond
bakpapier
modelleergereedschap
sjabloneerspons

Werkwijze:

eierdopjes
Stijlvolle

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

eenvoudig

ca. 10 min.

Neem de boetseerklei en kneed deze 
goed door.
Rol het op een stuk bakpapier uit, tot 
het ongeveer een dikte van 0,5 tot 1 cm 
heeft en 9 x 9 cm groot is.

Plaats vervolgens de textuurmat bovenop 
de boetseerklei en rol deze gelijkmatig 
over het oppervlak, zodat een patroon 
ontstaat.
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Trek de textuurmat voorzichtig los en snijd het patroon met het 
modelleermes tot een vierkant (9x9 cm).

Steek met het ronde uitsteekvormpje een cirkel uit het midden 
van het aangebrachte patroon.

Verwijder de boetseerklei van het bakpapier en de randen 
eventueel lichtjes glad maken met je vingers.

Het pakket met de resterende 
boetseerklei altijd luchtdicht 
afsluiten.

Een set eierdopjes is een geweldig 
geschenkidee!

De handen voor het modelleren vochtig 
maken.

Plaats het vierkant op een halfronde kunststof houder, zodat de 
hoeken van het vierkant op het bakpapier rusten.
Druk de hoeken heel licht aan. Let op: het patroon mag niet plat 
worden gedrukt. De hoeken moeten echter steeds contact heb-
ben met de „bodem“ (bakpapier).

Laat vervolgens alles goed drogen.

Haal de eierhouder voorzichtig los van de kunststof houder.
Versier de boetseerklei nog met verf. Breng hierbij wat acrylverf 
op een sjabloneerspons. Dep daarna voorzichtig over het reliëf, 
zodat alleen de verhoogde delen gekleurd zijn.

Veel plezier met de stijlvolle eierdopjes. 
Ze toveren een lach op ieders gezicht!
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