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KNUTSELIDEE
Nr.100.557 - Gevlekte paaseieren

makkelijk ca. 1 uur

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

Paaseieren gevilt
Gevlekte en gekrulde 

tempex eieren in verschillende grootten
sprookjeswol in verschillende kleuren
karton
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Werkwijze:
Knip of scheur een stukje van de sprookjeswol. Deze 
leg je op het tempex ei. Met de viltnaald steek je de 
sprookjeswol in op- en neergaande bewegingen in het 
tempex ei. Herhaal dit zolang, tot de wol vastzit in het 
ei. Als je wilt, kun je het ei zo laten als het nu is, of an-
ders, ga je het ei verder versieren volgens variant 1 of 2.

Stans met de pons krullen uit het karton. Knip dunne 
strengen van de sprookjeswol (in willekeurige kleuren) 
en leg deze op het karton. Het stukje karton met de 
sprookjeswol leg je nu op het al gevilte ei.

Stans met de pons cirkels uit het karton. Knip weer 
kleine stukjes van de sprookjeswol. Leg deze ver-
volgens op de uitgestansde cirkels, en deze op zijn 
beurt op het gevilte paasei. Prik de cirkels zolang 
met de viltnaald na, totdat de cirkels vastzitten in 
het tempex ei. Werk de contouren van de cirkels 
weer precies na, zodat je de cirkels herkent.

Als je geen motiefpons tot je beschikking hebt, kun 
je de patronen ook met de hand optekenen en ver-
volgens uitknippen. Of je gebruikt een sjabloon.

Prik met de viltnaald de krullen na. Nu moet je precies 
werken, want als je niet precies langs de contouren 
werkt, herken je later de krullen niet meer. Zorg ervoor, 
dat je geen karton meer ziet. Als je hiermee klaar bent, 
heb je een mooi paasei met krulmotief geknutseld.

Tip:

KNUTSELIDEE
Nr.100.557 - Gevlekte paaseieren


