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Bloemenvazen van beschilderde eieren

Kleine kubusmagneten (www.supermagnete.hu/dut/group/cubes) kunnen heel
eenvoudig uw paaseieren na het opeten oprichten. Gevuld met verse
voorjaarsbloemen ontstaat zo een mooie en simpele paasversiering!

Benodigd materiaal voor 3 vazen

 • 3 kubusmagneetjes 5 mm (artikel
W-05-N (www.supermagnete.hu/dut/
W-05-N))

 • 3 metalen plaatjes om aan te lijmen
(artikel PAS-10 (www.supermagnete.
hu/dut/PAS-10))

 • 3 hardgekookte gekleurde eieren
 • Paasbloemen (bijv. tulpen, narcissen

etc.)
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.hu/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Handleiding
Stap 1

De hardgekookte gekleurde paaseieren
aan de spitse kant openbreken,
uithollen en voorzichtig met water
uitspoelen.
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Stap 2

Metalen plaatjes op geschikte plekken
lijmen (hechten aan gladde
oppervlakken zoals de tafel,
vensterbank enz.).

TIP: De metalen plaatjes kunnen bijv. ook
met een tafellaken of een mooi servet
worden afgedekt.

Stap 3

Voorzichtig de kubusmagneetjes in de
eierdoppen leggen en ze op de metalen
plaatjes plaatsen.

Klaar!

De eierdoppen met water vullen en op
maat gesneden snijbloemen erin zetten.

U kunt de eieren ook met waterkers of
bieslook beplanten. Zo kan een deel van
de paasdecoratie later meteen stukje
voor stukje oppeuzelen.

Gebruikte artikelen
3 x W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.hu/dut/W-05-N)
3 x PAS-10: metalen schijfjes zelfklevend Ø 10 mm (www.supermagnete.hu/dut/
PAS-10)

Online sinds: 28.03.2017

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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