Paashanger met eierschaalmozaïek
Een mozaïek van eierschalen, in een paasei!
Ei, ei, ei, we zijn zo blij! Maak een leuke paashanger met klei en eierschalen. Je wordt
vanzelf vrolijk bij het zien van deze hangers!
Duratie

:

45 minuten

Voorbereidingstijd

:

10 minuten

Ontwikkelingsgebied

:

Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

:

Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

:

Creatief

Groepsgrootte

:

Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Belangrijke informatie vooraf
Wat moet je vooraf doen?
Voor het mozaïek kun je de lege eierschalen gebruiken van zowel rauwe als gekookte eieren.
Zorg dat de eierschalen meteen na verwerking goed worden schoongespoeld om alle eiresten te verwijderen. Probeer ook
om zoveel mogelijk van het membraan te verwijderen voor je de eierschalen laat drogen.

Wat heb je nodig?
• schone, lege eierschalen
• kleurstof (eierverf of voedingsmiddelenkleurstof)

• gladde, non-stick ondergrond (kleimat, keramische
tegel, bakpapier)

• potten of bakjes om de eierschalen in te verven

• uitsteekvorm

• een dienblad, schaal of bak om de gekleurde

• rietje

eierschalen in te laten drogen

• sprayflesje met water

• zelfhardende klei

• (saté)prikker

• kleiroller

• lint of touw
• optioneel: azijn, vochtige doek, vernis

Zo maak je de paashanger:
Stap 1: Volg de aanwijzingen op de verpakking van je kleurstof. Vaak wordt er geadviseerd azijn aan het water toe te voegen
voor een nog intensere kleur. Dompel de schone eierschalen onder in de kleurstof. Het kleuren duurt meestal hooguit tien
minuten.
Stap 2: Laat de gekleurde eierschalen uitlekken en leg ze te drogen in een platte bak of schaal.
Stap 3: Rol de zelfhardende klei uit tot een lap van ongeveer 3 mm dik. Leg de lap op een non-stick ondergrond en druk er
vormen uit met de uitsteekvorm.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4: Strijk de randen van de kleivormen glad met een natte vinger.
Stap 5: Prik met een rietje een gat aan de bovenkant van elke vorm.

Stap 4

Stap 5

Stap 6: Leg de vormen die je niet meteen gebruikt onder plastic of een vochtige doek om te voorkomen dat het kleioppervlak
te vroeg uitdroogt.
De eierschalen blijven beter plakken op licht vochtige klei, dus houd ook een sprayflesje water bij de hand om de kleivormen
tijdens het mozaïeken te kunnen bevochtigen.
Versier de kleivormen één voor één met kleine stukjes gekleurde eierschaal.
Gebruik eventueel een prikker om de gekleurde stukjes voorzichtig dieper in de klei te drukken.

Stap 6

Stap 7: Laat de klei goed uitharden. Afhankelijk van de dikte van de klei en de temperatuur, duurt dit 1 tot 2 dagen.
Ter bescherming kun je de hanger eventueel ook nog voorzien van een laagje vernis.
Rijg er daarna een lintje of touwtje door en hang de hanger in een paastak!

Stap 7

Bekijk ook de video
• https:/
/youtu.be/UiX2xvM5TFs

