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Samen zorgen voor een feestelijke Paastafel! 

De eierdoppen zijn gemaakt van een strookje papier. Daar maak je een rondje van, op maat 

van een ei. De vorm van het kuiken knip je uit en kunnen de kinderen mooi versieren. Je plakt 

het kuiken op de ring. Voor de haas knip je 2 oren uit en wat strookjes als snorharen. Plak 

alles op de ring. In deze eierdoppen ligt een plukje watten. Zo ligt het ei wat hoger, niet op 

tafel en zacht.  

De haasjes maak je van 2 formaten pompommen. Een pompom maak je met 2 rondjes van 

karton met een gat in het midden. De wol wikkel je om het karton door het gat, net zo lang 

tot het hele karton bedekt is en het gat bijna is verdwenen. Met duim en wijsvinger houd je 

het midden vast en knip je de wol tussen de 2 rondjes helemaal rond door. Heel voorzichtig 

buig je de 2 rondjes een beetje uitelkaar. Een draad gaat er tussen en die knoop je heel 

stevig vast. De 2 maten pompommen knoop je aanelkaar met de draad die je gebruikt hebt 

om de pompom af te binden. Van stof/vilt knip je de oortjes en lijm je vast. 

Het paasei versieren. Een uitgeblazen ei kan lang bewaard blijven en is spannend om te doen. 

Prik met een naald aan beide kanten van het ei een gaatje. 1 gaatje iets groter. Door het 

kleine gaatje ga je blazen en het ei komt uit het groter gat. Als het ei leeg is, spoel je het 

schoon door er water in te laten lopen en weer uit te blazen. Dan beschilder je het ei. Je 

kunt hem laten hangen. Breek een stukje van een satéprikker of lucifer en bind daar een 

draadje aan vast. Als je het stukje hout door het gaatje steekt en je trekt aan het draad, 

gaat hij dwars staan en kan je ei hangen. 

Het ei kan op allerlei verschillende manier versierd worden: beplakt met plaatjes van 

servetten, stukjes zijdevloei, beschilderd, met stift of nagellak..... 

Laat de fantasie de vrije loop. 

 

 


