
Paastak en -eitjes 1:12 – (P3003) 

Nodig voor de tak en eitjes: dun ijzergaren, bruin 

bloemistentape, verschillende kleuren klei. 

Als klei heb ik de pastelkleurtjes kinderklei van de 

Action gebruikt. Niet alle kinderklei is gelijk en wordt na 

het drogen hard.  

Verder nodig: schaartje, kniptangetje, pincet, naald en naaigaren. Eventueel stickertjes 

of andere dingetjes om de eitjes mee te versieren of om in de tak te hangen (bijv. 

foamfiguurtjes) 

 

Werkwijze paaseitjes: 

Maak van een bolletje klei een dun sliertje van plm. 

2mm dik en verdeel dit in gelijkmatige stukjes. 

Rol van een stukje een bolletje in je hand. Rol dan 

heel voorzichtig met 1 vinger een beetje het bolletje aan 1 zijde een 

beetje dunner zodat je een eivorm krijgt.  

Maak zo een aantal eitjes in verschillende kleuren. Ook 

kun je de kleuren licht mengen voor meerkleurige eitjes.  

Laat de eitjes drogen. Wanneer de eitjes een paar uur 

hebben gedroogd kun je gemakkelijk met 

een naald een draadje door het eitje rijgen. 

Druk dan voorzichtig de naald door het smalle eind van het eitje heen. Rijg de draad 

erdoor en knoop deze. Rijg ook een 

draad door de foamfiguurtjes.  

De tak 

Knip van de bruine tape 2 stukken van plm. 20 cm af. Knip deze 

stukken door de lengte in 3 repen. Neem dan een stuk ijzergaren 

trek deze recht en omwikkel deze met een smal stukje tape. Doe 

dit met alle stukken ijzergaren. Draai al het omwikkelde ijzergaren plm. 4 cm om elkaar heen. Buig dan 1 draad 

terzijde en draai de overgebleven draden een stukje verder. Doe dit met al de draden tot je twee overhoudt. Knip de 

“takken” op lengte en gebruik de afgekniptje stukjes als 

zijtakjes door ze om elkaar heen te draaien op de afgebeelde 

manier. 

 

 

 

Draai de takjes in model door er grillige krulletjes in te maken. Ook 

kun je eventueel nog een stukje tape over de “stam” plakken zodat het 

gedraaide effect verdwijnt.  

Hang de eitjes en figuurtjes in de 

tak. 

Steek de tak in (bijvoorbeeld) een vaasje. 
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