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Eén ei is geen ei… 
 
Door een foto van een kuiken in een ei zag ik ineens weer het kartonnen ‘ei met kuikentje’ 
voor me dat ik als kind mocht maken. Dit idee voor ‘ei met kuikentje’ is dus al oud. Ik vond de 
herinnering zo leuk dat ik het idee nieuw leven heb ingeblazen met een vilten exemplaar.   
Natuurlijk blijft het ook leuk om (met kinderen) ‘Eén ei is geen ei…’ van karton te maken! 
Vergroot eventueel het patroon met een kopieerapparaat. Kinderen die handig zijn met een 
schaar knippen alles uit. Maar prikken met een prik-pen gaat ook goed! Kleur de ogen en 
snavel van de kuikens met viltstift. Versier de eieren en/of geef de kuikens wiebeloogjes! Lijm 
bij een kartonnen ‘Eén ei is geen ei…’ de delen op elkaar met lijm die geschikt is voor karton. 
 
Kijk eens hoe nieuwsgierig de kuikens kijken! De kuikens zitten nog in het ei, hun oogjes 
hebben ze nog maar net geopend. Maar nu al zijn ze benieuwd naar elkaar, jou en de rest van 
de wereld. Het zal niet lang meer duren voordat ze uit hun veilige cocon breken. De 
breuklijnen zijn al zichtbaar!  
Maak dit stel en maak er meer, want één ei is geen ei…. 
 
Benodigdheden: wit vilt, kuikengeel vilt, oranje vilt, grijze, oranje, zwarte en witte 
splijtzijde, afbindgaren, Gütermann textiellijm. 
 
Belangrijk: Knip de benodigde delen zonder naadtoeslag uit (naadtoeslag = een klein 
randje). Naai de naden met 1 draadje splijtzijde en een festonsteek (afb.A). Maak de steekjes 
zo klein mogelijk (± 1 mm, gebruik een korte dunne naald, dan maak je vanzelf kleine 
steekjes). De letter op het ei-patroondeel komt overeen met de letter in de werkwijze. Veel 
plezier met het maken van ‘Eén ei is geen ei…’ 
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Eén ei is geen ei…: 
Breuklijnen: Bepaal welke kant van het voorkant-ei-deel zichtbaar zal zijn (door het vilt om te 
draaien ziet het gat er anders uit). Borduur met 1 draadje grijze splijtzijde en een stiksteek 
(afb.B) breuklijnen op de voorkant van een ei-deel. (Tip: teken om te oefenen eerst wat 
breuklijnen op het papieren patroondeel). 
Kuiken: Bepaal op welke manier het grote kuiken (of de twee kleine kuikens) uit het ei mogen 
kijken (staat het kuiken bv. rechtop, kijkt ie vanaf links, rechts of de bovenkant? Zie voor 
ideetjes naar de foto). Festonneer de snavel op het kuiken. Borduur met 1 draadje zwarte 
splijtzijde de ogen. 
De ophanglus: Knoop beide uiteinden van 20 cm afbindgaren (zo dicht mogelijk op het eind) 
samen.  
Het ei: Leg het voorkant ei-deel en het achterkant ei-deel op elkaar. Leg het kuiken tussen de 
ei-delen (het kuiken steekt nog een stukje uit het ei). Lijm het kuiken met 1 klein druppeltje 
Gütermann textiellijm aan het voorkant-ei-deel vast. Til nu de kop op en lijm met 1 druppeltje 
lijm de kop aan het achterkant ei-deel vast.  
Til de rand van een ei-deel iets op, en knip het kuiken op maat, zo dicht mogelijk langs de 
rand van het ei. Door zo dicht mogelijk langs de rand van het ei het kuiken op maat te knippen 
wordt het kuiken tijdens het aan elkaar festonneren van de ei-delen mee gefestonneerd. 
Festonneer de ei-delen rondom aan elkaar en leg tijdens het festonneren de knoop van de 
ophanglus bij A tussen het vilt.  
Het eerste ei is klaar. Maak er meer, want één ei is geen ei… 
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Vrolijk Pasen!  
Veel plezier met ‘Eén ei is geen ei…! 
 
‘Eén ei is geen ei…‘ is een GRATIS te downloaden patroon van ©Septemberspring 
 
© Septemberspring. Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.  
 



I
A

groot kuiken 
1 x  
kuikengeel

klein kuiken 
2 x  
kuikengeel

snavel voor groot kuiken 
1 x oranje

snavel voor kleine kuikens 
2 x oranje

ei - achterkant 
1 x wit 
ei-voorkant 
1 x wit

- gat alleen uit 
ei-voorkant knippen

Knip voor een ei met een groot kuiken: de ei-delen, een groot kuiken en een snavel. 
Knip voor een ei met twee kuikens: de ei-delen, twee kleine kuikens en twee snavels 

Bepaal eerst of je een ei met een groot kuiken of een ei met twee kleine kuikens gaat maken.


