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Materiaal:
sprookjeswol in verschillende kleuren
olijvenzeep voor vilt
plastic eieren

kom met water
handdoek
nagelschaartje

eierdopjes
Gevilte 

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:: ca. 1 uur

Leg een handdoek als onderlegger neer en zet hier een kom met warm 
water op. Giet een beetje olijvenzeep voor vilt in het water en meng dit.

Neem een plastic ei en omwikkel het met een dunne laag sprookjeswol zodat 
het ei hiermee volledig omhuld is. Vervolgens dompel je het voorzichtig in 
het water met zeep. Neem het eruit (zacht aandrukken) en strijk zachtjes over 
het oppervlak tot het glad is.

makkelijk

Werkwijze:
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Zorg ervoor dat je de bladeren niet al te ver inknipt, omdat het ei anders niet 
goed meer in het eierdopje blijft zitten! Nu verwijder je het ei uit het eierdopje 
en vorm je deze zo, dat het goed blijft staan. Bij het drogen plaats je het ei terug 
in het eierdopje, daardoor behoudt deze de vorm!

- Wanneer de wol niet goed kan worden gevilt, gewoon nog een beetje 
zeep in je hand nemen en het ei opnieuw rollen.

- Het afgewerkte eierdopje kan nog met raffi  a, linten en sierstenen 
worden versierd.

Nu sluit je de handen rond het ei en rolt het met cirkelvormige handbewegingen. 
Herhaal deze stap zolang, tot een stevige, gladde viltlaag is ontstaan.

Droog je handen, neem een nieuwe laag sprookjeswol (andere kleur) en omhul 
het ei weer. Dompel nu je ei weer in het water met zeep, strijk de vouwen eruit 
en rol het weer zoals in stap twee omschreven.

Omhul het ei met ongeveer 3 - 4 lagen!

Neem nu een nagelschaartje en knip de bloemblaadjes in.
Daarvoor boor je aan de bovenkant van het ei een klein gaatje en knip je van 
boven tot ca. het midden. Alle insneden kruisen elkaar in een punt aan de top/bo-
venkant. Hoe meer lijnen je inknipt, des te meer bladeren heeft je eierdopje.

Zodra de laatste laag vilt glad en stevig is, was je het ei onder schoon water en 
knijp je het stevig uit. Droog het af met een handdoek.
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Tips:


