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MAGISCHE PAASEIEREN
Inhoud: Incl. 12 kraspennen en 
12 ophanglinten.
Afmeting: h: 11 cm.

BRE1650  Set van 12 € 4,85

PASEN FOAM BLADWIJZERS
Grappige foambladwijzers.
Kenmerken: Foam.
Afmeting: l: 16 cm.

XX7039  Set van 8 € 6,65

DIY GAREN KIT - DIEREN
Materialenset om konijn, kuiken en lammetje 
te maken van pompons van garen. Chenille, 
vilt en Silk Clay voor de details.
Inhoud: 5 bollen acryl garen, 6 vel acryl vilt, 
4 stuks chenille draad, lijm, pompon masker 
en 1 doos Silk Clay met 3 kleuren.  € 10,70
CC97043  Per set  € 9,95

VROLIJKE KUIKENS
2-delige eitjes te versieren met foamstickers 
en wiebeloogjes.
Afmeting: h: 6,5 cm.

XV7038  Set van 8 € 6,65

PAASKUIKENFAMILIE
Creatieve materialen voor 7 kuikens.
Inhoud: Silk clay in verschillende kleuren, 
eieren van styropor, 7 kralen, 7 paar ogen 
van plastic, kunstveren in diverse kleuren, 
pailletten, pompons, vleugels, ophangogen, 
glitterlijm, uitsteekvormen en ophang-
koorden. Incl. instructieboekje.

CC97059  Per set € 11,30

PASEN STICKERS KLEEFRONDJES 
PAASKAARTEN
Geef deze paasfiguren extra kleur met de 
kleurrijke ronde stickers.
Afmeting: lxb: 21 x 28 cm.

XY7040  Set van 8 € 6,95

 3+3 j. 
CREASET, PAASBLOEMEN
Materialenset voor een voorjaarsboeket 
van chenilledraad en strijkkralen.
Samenstelling: Strijkkralen in 7 
verschillende kleuren, onderplaten, 
chenilledraad, pompons en lijm. Inclusief 
inspiratie en patronen.

ZC2305   € 2,85

 3+3 j. 
CREASET, PAASDECORATIE
Materialenset voor hangende paasdecoratie 
met strijkkralen.
Samenstelling: Strijkkralen in 5 
verschillende kleuren, vierkante onderplaat, 
glitter pompons, ophangkoord, ophangoog 
en lijm. Inclusief inspiratie en patronen.

ZB2303   € 2,85

 3+3 j. 
PAASKUIKENS
Materialenset voor het maken van kuikens 
door het vastprikken van gele stof op 
styropor eieren.
Samenstelling: 16 styropor eieren, inclusief 
ogen, snavels en plastic voeten en een 
prikgereedschap van plastic.

ZD2307  Set voor 16 kuikens € 21,95
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