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13 plastic eieren in wit 60 mm
marmerverf in zonnegeel, lichtblauw, turkoois en lichtgroen
aluminiumdraad Ø 2 mm 1 meter
organza lint in lichtblauw
houten kralen Ø 8 mm in lichtblauw en geel
fotokarton in verschillende kleuren
houten spiesjes
transparant papier

ca. 1uur

voorjaarskransGemarmerde

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:
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makkelijk

Plaats elk plastic ei op een houten spies. De bak met voldoende water 
vullen, zodat het ei volledig ondergedompeld kan worden. Daarna de 
kleuren schudden en van elke kleur een paar druppels op het waterop-
pervlak druppelen.

Werkwijze:
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Ook uitgeblazen kippeneieren kunnen worden gemarmerd. Voor het 
binden van kransen zijn zij minder geschikt omdat ze gemakkelijk 
kunnen breken.

Trek met een houten spies voorzichtig een patroon in de verf.

Dompel het ei nu langzaam in het water, de verf naar de zijkant blazen, 
zodat er geen tweede laag verf op het ei komt. Daarna het ei weer snel 
uit het water trekken en laten drogen. Vóór het onderdompelen van 
het volgende ei, het water eerst met een stuk papier of een zakdoek 
schoonmaken. Haal hierbij het papier/de zakdoek door het water en 
de resten marmerverf blijven eraan hechten.

Herhaal dit proces, bij alle eieren, met verschillende kleuren en patronen.

Nu de eieren afwisselend met kralen op aluminiumdraad rijgen. De draadeinden 
met behulp van een tang samendraaien en het overtollige draad met een zijknip-
tang afknippen. Tussen de eieren lichtblauw organza linten knopen.

Breng de sjabloon van de vlinder met transparant papier op het desbetreff ende 
fotokarton over en knip deze uit. De delen zien er bijzonder mooi uit, als er met 
potloden rondom een schaduw wordt aangebracht. Het gezicht met een rood 
potlood en een zwarte viltstift optekenen.

De vleugels zoals afgebeeld beplakken. De spiralen met een kleurpotlood op-
tekenen. Nu de onderdelen van de sjabloon op elkaar plakken; voor het positio-
neren -> zie titelbeeld. Tot slot op de voelsprieten houten kralen plakken, een lint 
tot een strik knopen en op de kraag plakken.

Probeer verschillende patronen uit, zodat elk ei een unicaat wordt. 
Herhaal dit proces totdat alle eieren gemarmerd zijn. Laat alle eieren 
vervolgens goed drogen.
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Opmerking:
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Sjablonen vlinder
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