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Gevilte Paaseieren met bloemen
Vorm met tempex eieren en knutselvilt grappige en unieke paaseieren.
Je kunt de eieren voor het raam, aan
een paasboom of als decoratie voor
uw woonkamer gebruiken. De eieren zijn beeldschoon en je hoeft niet
al te veel tijd in hen te investeren,
want ze kunnen snel worden gemaakt. Aduis wenst je veel plezier
met het naknutselen!
Hier is hoe het werkt:

Materiaal:
De volgende materialen heb je nodig: tempex eieren - eventueel in verschillende maten, verschillende kleuren sprookjeswol,
een viltnaald, een onderlegger om te vilten,
stans
en
knutselvilt.

Voorbereiding:
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 wil, kun je
het ei zo laten als het nu is, of anders, ga je het ei verder versieren volgens variant 1 of 2.

tempex ei
sprookjeswol in verschillende
kleuren

Benodigd gereedschap:
knutselvilt in verschillende
kleuren
karton

viltnaald
onderlegger om te vilten
stans (pons)

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Variant 1:
Stans met de pons een paar klaverblaadjes uit het karton. Leg
het stukje karton op het al gevilte ei. Nu leg je een andere kleur
sprookjeswol op het uitgestansde klaverblaadje en vilt de wol in
het ei. Zorg ervoor dat je precies langs de contouren werkt, zodat
je het klaverblaadje later nog herkent.

Variant 2:
Met een bloemenstans stans je een paar bloemen uit het knutselvilt. Als het knutselvilt te dik is, moet je de bloemen eerst uit een
stuk karton stansen en vervolgens op het knutselvilt natekenen
en uitknippen. De bloemen leg je op het al gevilte ei. Met een gele
sprookjeswol vilt je het midden van de bloem, de zogenoemde
stempel, door het knutselvilt in het tempex ei. Nu is de bloem met
de stempel aan het ei vastgemaakt, de blaadjes kun je nog mooi
openbuigen - dit geeft een 3D effect.

Tips:
Je kunt ook in plaats van bloemen vlinders aanbrengen. Gewoon een
vlinder uitstansen met een vlinderstans en met een beetje sprookjeswol de vlinder op het ei fixeren, zoals je het in de variant 2 met
de bloem hebt gedaan. De vleugels moeten vrij blijven, zodat je
deze nog naar boven kunt buigen - voor een 3D-effect.
Als je geen motiefstans hebt, kun je het patroon ook met de hand
natekenen en vervolgens uitknippen.
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