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Paas kuiken
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
SIO-2 Plus® klei, 1000 g, wit 503088 2

Klei soft-ton Plus®, 1000 g, terracotta 503077 1

Kunststof ei, ca. 80 mm, helder, 2-delig 426020 1

Kunststof ei, ca. 100 mm, helder, 2-delig 490261 1

Aluminium draad ca. ø 2 mm x 3 m, zwart 203947 1

POSCA markers PC-5M, pastel, 8 stuks 615908 1

Sjablonen set, 3 verschillende designs, ca. ø 90 mm, 3 stuks 612885 1

Creall® Dacta Color schoolverf - voordeelset, 6 x 500 ml, 6 stuks 446952 alternatief

Pluisveren, ca. 50 - 130 mm, pastelmix, ca. 10 g 594884 1

Berkenschijven, rond, ca. ø 80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm dik, 10 stuks 723441 alternatief

UHU knutsellijm 90 g, transparant 300100 alternatief

Aanbevolen gereedschap
Modelleer roller, hout  ca. ø 20 x 160 mm 619809 1

Creall® spatelmessen set, ca. 140 mm,14-delig 494933 1

Schilder en modelleer draaischijf ca. ø 120 mm 489590 1

Schoolpenselen set, 5 ronde penselen van paardenhaar in Gr. 2, 4, 6, 8, 12, 5 stuks 474530 alternatief

Benodigd gereedschap
werkmat, bakpapier, modelleer gereedschap, plantenolie, zijsnijtang, rondtang, schaar, 
puntig mes, rondpenseel, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, 
lijmpistool met lijmsticks
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De binnenkant van de kunststof ei helften met de plantenolie 
bestrijken. Het ei met de klei vullen.

Het ei uit de kunststof vorm verwijderen, iets nabewerken.
Het ei op de draaischijf plaatsen.

Met de modelleerroller een ca. 7 mm dikke klei plaat uitrollen. 
Een helft van het kunststof ei op de plaat leggen. 
(voorbeeld). Met een puntig mes, langs de kant van het kunststof 
ei, de vorm uitsnijden.

De vleugels aan het klei-ei modelleren. Snavel en ogen vormen en 
erop drukken. Indien er draden aangebracht moeten worden, de 
draden afknippen en in de nog vochtige klei steken. Indien nodig 
kan de draad ook later, na het drogen, nog met lijm gefixeerd 
worden. De klei figuren 
ca. 1 - 2 dagen laten drogen.

De ei-plaat in de lengte door de helft, beide vleugelhelften 
insnijden. 

Na het drogen de figuren beschilderen. 
Voor het schilderen kan het sjabloon met stiften of met pen-
seel en de schoolverf er op aangebracht worden.

Veel plezier gewenst!
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