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Gedecoreerde paaseieren
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex ei, wit, ca. 60 x 50 mm 547522 5

Tempex ei, wit, ca. 80 x 70 mm 547533 3

Tempex ei, wit, ca. 100 x 90 mm 547544 2

OPITEC voordeelset - tempex eieren, ca. 60 x 50 mm, wit, 50 stuks 310451  alternatief

OPITEC voordeelset - tempex eieren, 20 tempex eieren 60 x 50 mm,  
 20 tempex eieren 80 x 70 mm, 10 tempex eieren 100 x 90 mm, wit, 50 stuks 310347  alternatief

Eieren met servetten techniek:
Servettenlijm Art Potch, 150 ml 451373 1

Servettenlijm Art Potch, 250 ml 451384  alternatief

Servettenlijm Art Potch, 750 ml 420712  alternatief

Servetten set - Vrolijk Pasen, 10 motieven, vrijblijvend gesorteerd, ca. 330 x 330 mm,  
20 stuks 622963 1

Eieren versierd met koord:
Gebreid koord Sweetie, rondgebreid, ca. ø 6 mm x 20 m, antraciet 814427 1

Gebreid koord Sweetie, rondgebreid, ca. ø 6 mm x 20 m, waterblauw 814438 1

Gebreid koord Sweetie, rondgebreid, ca. ø 6 mm x 20 m, crème 814405 1

Spelden, ca. 13 mm, zilverkleur, 50 g = ca. 1000 stuks 548861 1

Waskralen in stervorm box, ca. 4 - 8 mm, gat: ca. 1 - 2 mm, wit, ca. 118 g 722445 1

Eieren beschilderd met verf:
Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht grijsgroen 446295 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, soft zwart 446376 1
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Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, steengrijs 446332 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht groen 608356 1

Marabu Decor Soft acrylverf, 6 kleuren van elk 50 ml citroengeel, lagune, petrol, koraal-
rood, amethist en lichtgrijs, 6 stuks 626842  alternatief

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

Creall® Dacta Color schoolverf - voordeelset, 6 x 1000 ml 491164  alternatief

Zen-Pen - Gemak, 4 stiften van elk 28 ml, in mint, waterlelie, aqua en lotus, 4 stuks 616993 1

PicTixx Pluster & LinerPen, 6 x 25 ml van elk 1 in wit, zonnig geel, robijnrood,  
donkerblauw, meigroen en zwart, 6 stuks 487844 1

Metalen hangers voor tempex vormen, ca. ø 5 x 20 mm, 10 stuks 813649 1

Decoratie:
Jungle gras ca. 60 g, naturel 958750 1

Draadmand met handgreep,  ca. ø 250 x 150 mm 950899 1

Aanbevolen gereedschap
Penselen set, elk 1 platte kunsthaarpenseel Gr. 6, 10 en 1 puntige kunsthaarpenseel  
Gr. 4, 3 stuks 469140 1

Penselen - voordeelset, gesorteerd,  3 haar-  en 3 borstelpenselen in Gr. 2, 4, 6, 8 en 10, 
30 stuks 458456  alternatief

Benodigd gereedschap
ondergrond, schaar, satéprikker, zachte borstelpenseel, borstelpenseel voor verf,  
waterbeker, keukenpapier, ophanging voor het drogen van de beplakte en beschilderde 
eieren.

Handleiding:

Eieren met servetten techniek:
1. Gewenste servetten motief erbij pakken en uitknippen of uitscheuren. 
2. De bovenste bedrukte laag eraf halen (een servet bestaat meestal uit 3 lagen).
3. De bedrukte laag op het tempex ei leggen. 
4. Gebruik een fijne borstelpenseel, doe er wat  servettenlijm op, bestrijk het motief met de lijm, werk vanaf 
het midden naar buiten toe. 
5. Het complete ei met de servetten beplakken.
6. De lijm laten drogen.
7. Indien gewenst, aan de bovenkant van het ei, een metalen hanger in het ei draaien. 

Eieren versierd met koord:
1. Indien gewenst, aan de bovenkant van het ei, een metalen hanger in het ei draaien. 
2. Pak een kraal en een speld.
3. Met de speld het uiteinde van het koord u, in het midden aan de bovenkant van het ei, vaststeken  
 (naast de metalen hanger).
4. In spiraalvorm het koord om het ei leggen.
5. Zet het koord vast met een speld om de cm. 
6. Wanneer het ei volledig omwikkeld is, het uiteinde van het koord afknippen.
7. Koord uiteinde ook met een speld vastzetten.

Eieren beschilderd met verf:
1. Aan de bovenkant van het ei, een metalen hanger in het ei draaien. 

Tip! Hang de eieren op om goed te kunnen drogen. 

2. Ei met de gewenste verf beschilderen.
3. De verf goed laten drogen.
4. Met de Zen-Pen of PicTixx liner versieren.
Dit ook goed laten drogen.
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Paas kuiken
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex ei , ca. 300 x 210 mm, van binnen hol, 2-delig 555365 1

Tempex ei, ca. 210 x 150 mm, van binnen hol, 2-delig 555354  alternatief

Tempex ei, ca. 160 x 105 mm, van binnen hol, 2-delig 507674  alternatief

Servettenlijm Art Potch, 150 ml 451373 1

Servettenlijm Art Potch, 250 ml 451384  alternatief

Servettenlijm Art Potch, 750 ml 420712  alternatief

Servetten set - Vrolijk Pasen, 10 motieven, vrijblijvend gesorteerd, ca. 330 x 330 mm, 20 
stuks 622963 1

Marabu Decor Soft acrylverf, 6 kleuren van elk 50 ml citroengeel, lagune, petrol, koraal-
rood, amethist en lichtgrijs, 6 stuks 626842 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, kersenrood 484660 1

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

Creall® Dacta Color schoolverf - voordeelset, 6 x 1000 ml 491164  alternatief

POSCA Markers PC-5M basiskleuren, medium brede punt, 8 stuks 615883 1

Wiebelogen, met bewegende pupillen, ca. ø 40 mm, 10 stuks 814896 1

Wiebelogen, met bewegende pupillen, ca. ø 35 mm, 10 stuks 814885  alternatief

Wiebelogen, met bewegende pupillen, ca. ø 30 mm, 10 stuks 814874  alternatief

Kunststof knopen, vrijblijvend gesorteerd, verschillende kleuren en vormen,  
 ca. ø 10 - 37 mm, 500 g 554392 1

Kunststof knopen, vrijblijvend gesorteerd, verschillende kleuren en vormen,  
 ca. ø 9 - 38 mm, 100 g, roodtinten 726597  alternatief

Vilt resten, 100% polyester, verschillende groottes en kleuren,  
vrijblijvend gesorteerd, ca. 3 mm dik, ca. 200 g 559392 1
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Handleiding:
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Met servettentechniek versieren
1. Tweedelig ei in elkaar zetten, evt. vastlijmen.
2. Gewenste servetten motief erbij pakken en uitknippen of scheuren. 
3. De bovenste bedrukte laag eraf halen (een servet bestaat meestal uit 3 lagen).
4. De bedrukte laag op het tempex ei leggen. 
5. Gebruik een fijne borstelpenseel, doe er wat  servettenlijm op, bestrijk het motief met de lijm, werk 
vanaf het midden naar buiten toe. 
6. Bedek het onderste deel van het ei met het servetten motieven en lijm.
7. De lijm laten drogen.

Het ei beschilderen
1. Breng direct aan op het servetmotief de Marabu DECOR SOFT acrylverf laguna.
2. Met behulp van plakband de velden markeren om zo gemakkelijk te kunnen schilderen. 
3. Breng verf aan, laat drogen, plakband verwijderen. 
4. Schilder de rest van de eierhelft met Marabu DECOR SOFT acrylverf citroengeel  
   (kleurveld met plakband begrenzen).
5. De verf goed laten drogen. 
6. Voor de riem en bretels, met plakband, de vlakken bepalen.
7. De vrije binnenkant van het plakband veld met Marabu DECOR SOFT acrylverf petrol beschilderen, verf 
laten drogen. 
8. Voor de snavel, met plakband een driehoekvlak maken.
9. De driehoek met Marabu acryl decormat rood inkleuren, verf laten drogen. 
10. Met de gele Posca stift, de contouren van de snavel natekenen.
11. Teken met behulp van Posca-pennen wit en pink, neusgaten en contouren. 
12. Algemeen, teken met de zwarte Posca-stift contouren.
13. Evt. kan een servetten motief (bloesem) , volgens de beschrijving in punt 1 - 5 servettentechniek,  
 gefixeerd worden. 

De decoratie bevestigen
1. Gebruik de lijm of het lijmpistool om de decoratie vast te zetten. 
2. De wiebelogen opplakken.
3. Knopen op het vilt leggen, met een stift de knoopvormen op het vilt overnemen.
4. De viltcirkels uitknippen.
5. Plak de viltcirkels en knopen aan het einde van de geschilderde bretels. 
6. Bevestig gele veren.
7. Schilder de laatste contouren (wiebelogen, wenkbrauwen, knopen) met Posca-pen zwart.

Decoratie krans
1. Veren kleur mint en lindegroen in de krans vastplakken (lijmpistool).
2. Het klaargemaakte ei in de krans leggen, evt. vastlijmen.

Pluisveren, ca. 50 - 130 mm, pastelmix, ca. 10 g 594884 2

Pluisveren, kleurrijk gesorteerd, ca. 100 - 200 mm, ca. 100 g 531460  alternatief

Rotan krans, naturel, ca. ø 300 x 45 mm 950936 1

UHU Hobbylijm 90 g 300100 1

OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddel, 256 g 301313  alternatief

OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddel, 1025 g 301461  alternatief

OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddel, 5250 g 314891  alternatief

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Lange spuitmond ø 2,8 mm, precieze dosering op moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt 
voor lijmpistool N° 301128 en STEINEL® N° 319101. 319189 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, schaar, stift, fijne borstelpenseel, glas voor water, keukenpapier, lijm  
 lijm (of lijmpistool met lijmsticks).


