
FIMO kids - Paaseieren maken

Kleurrijke paasversiering voor een vrolijk paasfeest. Wanneer je met kinderen in de paasperiode wilt
knutselen, zijn paaseieren precies wat je zoekt. 

Met de nieuwe extra zachte boetseerklei FIMO kids van Staedtler is dat kinderspel. Laat de kinderen de platte
FIMO kids-paaseieren helemaal naar eigen fantasie vormgeven, waarbij ze meteen de basistechnieken van creatief

kleien leren, zoals reliëfs maken.

Stap-voor-stapuitleg

https://www.staedtler.com/be/nl/


Kneed voor een ei een half blok FIMO kids-boetseerklei
met de hand tot een dikke bal en vervolgens tot een dik
ei. Snij een stuk bakpapier uit.

Leg nu het dikke ei op het papier en druk het met de
hand iets platter. Rol de klei met de roller uit de FIMO
kids work&play-gereedschapsset (8700 31) uit tot een
dikke, platte plak van ongeveer 2 mm dik.

Rol in de lengte tot er een plat ei is ontstaan. Als je
dwars rolt, wordt het ei nog breder.

Als de rand van het ei op een plek dikker is dan de
andere, kun je de klei met een modelleerspatel in vorm
duwen.
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Druk voor een streepjespatroon een half blok FIMO kids-
boetseerklei in een andere kleur op een stuk bakpapier
met de hand plat en daarna rol je het met de roller uit tot
een plak van 1 - 2 cm dik.

Snij met het blauwe snijgereedschap smalle of brede
repen en plaats de repen op het FIMO kids-ei. Druk
voorzichtig aan met je vinger. Je kunt ook een klein
stukje FIMO kids-boetseerklei met de hand in een zo
gelijkmatig mogelijke dikke "worst“ rollen.

Plaats de 'worst' alsof het een reep is, leg hem in een
golf of maak een hartje en leg het op het FIMO kids-ei en
druk voorzichtig aan. Stukjes 'worst' of reepjes die
uitsteken buiten de rand van het ei snij je af.

2



Leuk om te zien zijn paaseieren met een stippenpatroon.
Rol voor een stip een klein stukje FIMO kids-boetseerklei
in de gewenste kleur tot een balletje.

Plaats het balletje op het FIMO kids-ei en druk het plat
met je vinger. Als de balletjes van verschillende grootte
zijn, worden ook de stippen op het ei van verschillende
grootte.

Snij de uitstekende stippen aan de rand van het ei af met
het blauwe snijgereedschap. Wie wil, kan in plaats van
balletjes ook kleine stukjes FIMO kids-boetseerklei als
vlekkenpatroon op het ei drukken.
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Golf- of zigzaglijnen kunnen heel eenvoudig met het
getande snijgereedschap uit de FIMO kids work&play-
set met snijgereedschappen (8700 34) worden gemaakt.

Druk gewoon het snijgereedschap met de gegolfde of
een getande zijde in het FIMO kids-ei.

Haal het snijgereedschap voorzichtig weg – het zigzag-
of golfpatroon is nu zichtbaar in het ei.
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Mooie bloemmotieven zijn met behulp van de FIMO kids
work&play-set met motiefrollers "sterren en bloemen“
(8700 35) snel en eenvoudig te maken.

Maak de wals van de motiefroller "bloemen" vochtig met
een beetje water. Rol de roller vervolgens twee tot drie
keer in de lengte of dwars over het FIMO kids-ei tot het
ei helemaal versierd is met bloemenpatronen.
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Met de in stap 2 tot 5 genoemde creatieve technieken
kun je naar hartenlust heel verschillende paaseieren
maken.

Als je ingerolde patronen combineert met andere
technieken, moet je altijd eerst het FIMO kids-ei met het
groene snijgereedschap (golf- of zigzagpatroon) of met
de motiefroller (bloemen) bewerken, daarna kun je het
FIMO kids-ei verder versieren met repen, 'worsten' of
stippen.

6

Maak bovenin het FIMO kids-ei een gaatje met een
satéprikker. Laat de paaseieren op het bakpapier liggen
en laat ze in een voorverwarmde oven 30 minuten op
110° C uitharden.

Laat afkoelen, verwijder het bakpapier en lak het FIMO
kids-ei. Na het drogen van de lak haal je een lint door
het gat en hang je het paasei op.
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Tip: Grappige eiergezichten

Zo veel leuke kleurrijke FIMO kids-paaseieren! Met
strepen, stippen, bloemen, hartjes, zigzagpatronen,
golven of snippers is elk ei een kleurrijke blikvanger. Met
de resten van de FIMO kids-boetseerklei kunnen
geweldig grappige eiergezichten worden gemaakt. Druk
gewoon op het FIMO kids-ei een dikke bal boetseerklei
als neus en kleine bolletjes als ogen. Voor de pupil neem
je FIMO kids-boetseerklei in de kleur zwart (8030-9).

Maak van een dunne 'worst' een lachende mond en
haren van meerdere dunne 'worstjes'. Vorm de 'worstjes'
hoe je maar wil voor verschillende kapsels. Wat voor
kapsel hebben mama, papa of oma? Waarom maak je
niet meteen je hele familie, zodat de grappige
eiergezichten allemaal samen aan een paastak kunnen
bungelen.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  kids 8032 Ovenhardende boetseerklei - Set "basic" bevat 6 blokjes van
42 g. Kleuren:8030-0, 8030-1, 8030-2, 8030-3, 8030-5, 8030-9

8032 01 1

FIMO  kids 8032 Ovenhardende boetseerklei - Set "girlie" bevat 6 blokjes van
42 g. Kleuren: 8030-220, 8030-25, 8030-6, 8030-052, 8030-112, 8030-39

8032 02 1

FIMO  kids 8700 work&play – Accessoires - Set bevat 3 verschillende
snijwerktuigen in bonte kleuren, maakt het verdelen eenvoudiger

8700 34 1

FIMO  8704 Glanslak - Blister Bevat 1 potje glanslak, 35 ml 8704 01 BK 1

Anderen kochten ook:

bakpapier, schaar, bakje water, bakplaat, houten staafjes (bijv. satéprikker) fles water,
haarkwast, lintjes

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8032-materiaal-pack-8032-01/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8032-materiaal-pack-8032-02/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8700-work-play-kleine-hulpmiddelen-voor-grote-resultaten-8700-34/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8704-glanzend-vernis-8704-01-bk/

