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Maart 2023   -  “  EEN FRELE PAASEI  “ 
  
  
Materiaal 
  

 1 ei-vormig metalen frame op voet ( grootte naar keuze )     
 Materiaal naar keuze om de frame te omwikkelen ( koord / bindwire / rustic wire / wol / macramé 

koord / rafia .... ) 
 Glazen pipetten met gaatjes (  aantal en grootte naar keuze en afhankelijk van de grootte van je ei-

vorm ) 
 Kleine isomo krans of halve isomo bol om nestje te maken ( grootte weer afhankelijk van de 

grootte van je ei-vorm ) 
 Verf of stof om de isomo te bekleden zodat je met het lijmpistool kan werken 
 Wilgenkatjes ( eventueel gekleurd ) om het nestje te bekleden 
 lijmpistool 
 eitjes naar keuze om in het nest te leggen ( kwarteleitjes ) 
 hooi / pluimpjes 
 Kleine bloemen en groenmateriaal naar keuze om in de pipetten te steken  

  
Werkwijze 
  

 Omwikkel je ei-vormig frame met het door jou gekozen materiaal 
 Maak een ‘ brug ‘ tussen de 2 zijden – wikkel 2 x rond het ei zodat je 4 draden krijgt 
 Steek een stukje bindwire door de gaatjes van je pipetten en bevestig ze tussen de 4 draden / maak 

eventueel nog meer vast door tussen de pipetten de 4 draden met bindwire samen te binden 
 Schilder of bekleed de isomo 
 Kleef de wilgenkatjes op het isomo nest met je lijmpistool / indien je kiest voor een halve bol alleen 

maar langs buiten en op de rand 
 Leg hooi over de voet van je frame en leg hierop je wilgenkatjesnest / leg er wat hooi en eventueel 

wat pluimpes in en vul het op met de eitjes 
 Vul je pipetten met de door jou gekozen bloemen 

   
SUCCES !!! 

 

 

Foto’s op de volgende blz. 
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