
In het pakket: 
 

Ornamentjes 
Pakje Vlinder Koud Porselein 
Kleurpoeders in geel, groen,  

blauw en rood 
Stukje zwart garen 
Groene strooiblaadjes 
Margrietjes pons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder nog handig: 
Uitrolmat 
Uitrolstok 
Frillnaald of cocktailprikkers 
Opbolpennen 
Porselein Lijm of Tacky Glue 
Schaartje 
Mesje 
 
 
Zo maak je het: 
 
Lijm de twee twaalf-puntige ornamentjes op elkaar en laat drogen. 

 
 
Neem wat Vlinder Porselein en kleur dit met een heel klein beetje geel poeder.  
Maak hiervan een worm van ongeveer 8mm dik en snij daarvan stukjes van 
anderhalve centimeter. Maak ze met je vingers mooi rond. Aan 1 kant maak je 



met een grote opbolpen een deuk, en daarna een klein gaatje met je frillnaald. 
Laat aandrogen, knip dan een stukje lont van zwart garen en lijm met een beetje 
Porseleinlijm in het kaarsje. Laat drogen.  

 
Van de overgebleven gele klei worden een heleboel balletjes gedraaid van 
ongeveer 4mm. Even laten aandrogen en dan op je handpalm voorzichtig aan 1 
kant wat dunner rollen tot een eivorm. Doe dit ook met een beetje rood en 
lichtblauw. Laat de eitjes drogen. 

 
Maak van ongekleurde Vlinder Porselein dunne witte wormen en draai ze in 
elkaar. Dit gaat ook erg leuk met een kleipistool trouwens. 

 
Laat even aandrogen en snij er dan korte stukjes van, die mooi rondgebogen 
vastgelijmd kunnen worden op de ornamentjes.  

 
Laat de mandjes even goed drogen en schilder ze daarna crème of wit. Met een 
beetje treasure wax kan er een beetje verweerde “look” aan gegeven worden.  



 
 
Doe onderin de beide mandjes wat Porselein Lijm en strooi er groene 
strooiblaadjes op. Duw in de nog natte lijm ook de kaars.  Vul de mandjes met 
eieren.  
 
Kleur een beetje porselein mooi lichtgroen en pons er margrietjes uit. Met een 
scherp mesje worden de margrietjes in vier stukjes gesneden. Lijm deze 
blaadjes vast op de mandjes, daar waar je straks de bloemen wilt hebben. 

 
Maak een beetje Vlinder Porselein geel, rol uit en pons een heleboel margrietjes. 
Er worden steeds twee margrietjes op elkaar gelegd, en dan zachtjes met de 
bolpen ingeduwd, zodat de blaadjes mooi omhoog komen. Maak met een beetje 
rood en geel, oranje porselein. Doe in het hartje van elk bloemetje een bolletje 
oranje en prik er gaatjes in met de frillnaald. Lijm de bloemetjes op de mandjes. 

 
Klaar!  
 
 
 



Heel veel plezier gewenst met het maken van deze workshop! 
 
Complete pakketten zijn te verkrijgen in de webwinkel van Nalladris op 
www.nalladris.com 
 
 
 
 

 

http://www.nalladris.com/

