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Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.100.686 - paaseieren kleurig

Verschillende decoratiesteentjes
Satijnen lint in verschillende kleuren
Glitters in verschillende kleuren
Pailletten

Fotokarton in wit
Lijm
Dubbelzijdig plakband





Variante 1:

Variante 2:

Variante 3:

Variante 4:

1.
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Werkwijze:
Om je eieren te kunnen versieren, moet je eerst van wit karton een 
paar basispatronen uitknippen. Daarna kun je beginnen:

Knip stroken van het dubbelzijdige plakband en plak ze, zoals op de 
afbeelding, in een ruitpatroon op het ei. Verwijder tussendoor de 
folie van het plakband. Anders kun je deze later als ze over elkaar 
zijn geplakt niet meer verwijderen. Strooi daarna de glitters op de 
tape. Omdat het plakband ook aan de bovenkant plakt, blijven de 
glitters plakken. Je eerste ei is al klaar.

Bij deze variant heb je satijnen linten nodig. Deze knip je in zo lange 
stroken af, als je ei breed is. Vervolgens neem je ofwel het dubbel-
zijdige plakband of lijm en plakt de stroken (in de breedte) op het 
ei, waar je vervolgens de satijnen linten op bevestigt.
En klaar is deze variatie.

Knip van een stuk karton (ongeacht welke kleur) een stuk af, dat 
de helft van je ei bedekt. Daarna kun je aan de lange kant met de 
golfsnedeschaar een strook afknippen, zodat je een mooi patroon 
krijgt. Plak het halve ei op het hele ei en versier het vervolgens 
nog met een paar decoratiestenen - zie afbeelding.

Voor de laatste variant heb je pailletten nodig, die je op het ei plakt.
In het midden teken je nog een leuk patroon. Hier kun je je fantasie 
weer de vrije loop laten.
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