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Les 7: Paas –ei                                                                                      13 maart 2023   

 
 
 

 

NODIG: 

 Een stevige gevorkte tak ong. 80cm lang en 5cm dik 

 2 halve isomo eieren, 1x21cm 1x 30cm 

 Materiaal om je ei te bewerken bv. papier, stofresten, pluimen, gipswindel, verf...... 

 Spelden/ korte krammen/ lijm om je materiaal te bevestigen 

 Oasis en stuk plastiek om hem in te wikkelen 

 Eieren, versch. kleur en maten, eierschalen 

 Wat mos ( bolletjes en of plat)/ tilantia 

 Tak magnoliaknoppen, bloesem, katjes,krulwilg.... 

 Bloembolletjes: druifjes, krokus 

 Bloemen voor je bloemstuk bv. gerbera, tuiltjes, wasbloem, santini, fresia, 
ranonkels, kleine roosjes,....... 

 Opvulgroen bv. bamboeblad, eucalyptus, hebe........ 

 Lijmpistool 

 Binddraad 

  
THUISWERK: 
Haal de knolletjes uit hun potje of uit je tuin. Spoel de wortels schoon en laat drogen. 
Als je met gips, lijm en of verf wil werken dit ook al thuis doen i.v.m. droogtijd 
 
WERKWIJZE: 
Snij het uitstekende randje van je isomo eieren en bekleed ze met het gekozen materiaal. 
Zoek het juiste evenwicht voor jou tak. 
Leg het kleinste ei in de vork van je tak, snij je oasis in vorm, maak hem nat en leg hem (in 
plastiek) in je ei en snij het plastiek bij. 
Maak je bloemstuk en volg de ei- vorm. 
Zet het grootste ei rechtop tegen een opstaande tak en bevestig hem eraan met 
binddraad door 2 gaten te boren in je ei, daar de draad door te steken en rond de tak te 
binden. Kleef je bloembolletjes in je ei.  
Bind eventueel je andere takken aan je basistak. 
Kleef hier en daar eitjes op je tak, werk af met mos/ tilantia 
Ik gebruikte voor het voorbeeldstuk: 2potjes muscari, en 1potje krokussen, 
6 minigerbera's, 2takken santini, 1tak wasbloemetjes, 5 freesia's,  3 tuiltjes, wat 
opvulgroen, 1 tak magnoliaknoppen 1gipswindel van 20cm breed en 3 colourtesters van 
levis 
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Als je met kleinere eieren werkt heb je ook een kleinere tak nodig en wat minder bloemen. 
 
Tot 13 maart. 
 
 
 
 
 
 
 


