Eieren verven zonder pakjes en zakjes
Je kunt dat op 2 manieren doen:
1. Kleuren tijdens het koken (vlekkerig effect)
2. Kleuren na het koken (egaal effect)
Wat heb je nodig:
o Een pan
o Eieren (liefst witte)
o Kleurstoffen
o Water
o Azijn
Wil je leuke patroontjes of bloemetjes:
o Pantykousjes
o Blaadjes, bloemetjes, takjes
o Kleine wasknijpertjes of draad
o Elastiekjes of kant
Voor glans:
o Olijfolie
Waarmee kan je de verfwater maken?
rood

Schil 5 rode uien

1 eetlepel azijn

1 ½ liter water

Oker

5 theezakjes kamillethee

1 eetlepel azijn

½ liter water

Geel

1 eetlepel azijn

¾ liter water

Groen

2 eetlepels kurkuma (geelwortel)
Kan ook sinaasappel en citroenschil
1 pakje diepvriesspinazie, 1 theelepel baksoda

1 eetlepel azijn

½ liter water

groengeel

7 theezakjes groene thee

1 eetlepel azijn

2/4 liter water

Roze

4 bietjes met schil in stukjes

1 eetlepel azijn

1 liter water

oranje

Schil 4 witte uien

2 eetlepels azijn

1 ½ liter water

Blauw

½ rode kool in stukjes

3 eetlepels azijn

2 ½ liter water

paars

½ liter druivensap

1 eetlepel azijn

Bruin

5 theezakjes zwarte thee

1 eetlepel azijn

¾ liter koffie

Kleuren tijdens het koken
 Kies welk verfwater je wilt maken al naar gelang de kleur die je wilt krijgen.
 Het verfwater gedurende 30 minuten koken. Roer af en toe.
 Zeef het verfwater.
 Je kunt nu versieringen aanbrengen (zie apart stukje hieronder)
 Kook de eieren in dit verfwater tot ze de gewenste kleur hebben gekregen.
 Haal de eventuele versieringen eraf.
 Spoel de eieren af en laat ze drogen.
 Wrijf eventueel de eieren in met wat olie voor een mooie glans.
Kleuren na het koken
 Kies welk verfwater je wilt maken, al naar gelang de kleur die je wilt krijgen.
 Het verfwater gedurende 30 minuten koken. Roer af en toe.
 Zeef het verfwater en zet apart.
 Kook de eieren in gewoon water en laat ze afkoelen. Of gebruik uitgeblazen eieren.
 Je kunt nu versieringen aanbrengen (zie apart stukje hieronder)
 Leg de eieren in het verfwater tot ze de gewenste kleur hebben. Soms is dat na een paar
minuten al, soms duurt het een hele nacht.
 Haal de eventuele versieringen eraf.
 Spoel de eieren af en laat ze drogen.
 Wrijf evt de eieren in met wat olie voor een mooie glans
Versieren van je ei:
Met elastiek:
 Maak een lijntjespatroon door elastiekjes om je ei te binden, kriskras door elkaar.
 Dan verven en na verven de elastiekjes verwijderen.
 Ei afspoelen en eventueel olie erop wrijven

Met bloemetjes, blaadjes en takjes:
 Maak je ei een beetje nat.
 Leg een bloemetje, blaadje of takje op het ei.
 Doordat je het ei even vochtig hebt gemaakt blijft het even plakken.
 Doe een pantykousje over het ei en bind het strak af.
 Maak vast met een wasknijpertje of draadje.
 Zorg ervoor dat de bloemetjes of blaadjes op z’n plek blijven zitten.
 Dan verven en na gebruik kousje en blaadjes verwijderen.
 Ei afspoelen en eventueel olie erop wrijven

(De azijn voeg je toe aan de verf om ervoor te zorgen dat de eierschaal wat poreus, waardoor het de
kleur beter opneemt)

Gebruik je uitgeblazen eieren,
Uitblazen van een ei:
Maak een gaatje in het ei aan allebei de uiteinden van het ei (eentje bovenop en eentje onderop)
Maak de gaatjes ¼ cm groot en blaas de inhoud van het ei eruit. Je kunt ook gebruik maken van een
neuspeertje :

Lintje vastmaken in uitgeblazen ei:
Bind een lintje vast aan een klein stukje tandenstoker of satéprikker. Duw het stukje prikker in het
gat en klaar is je ophanglintje.

