
Uitkomende dino-eieren  / Hatching dinosaur eggs

Wat heb je nodig? 
300 g baking soda bakpapier
60 ml water (glazen) schaal
voedings kleurstof afwasmiddel
mini-dinosaurussen een klein spuitflesje 

Zo maak je de dino-eieren

Verdeel de baking soda over 3 kommen. Voeg er druppels kleurstof en druppels water aan toe en roer zacht.  
Gebruik handschoenen!!
Voeg langzaam water toe en meng grondig. Op 100g heb je ongeveer 20 ml water nodig. 
Je wil dat het een pasta wordt die aan elkaar kleeft zodat je het kan vormen in ruwe eieren. 

Neem een handje pasta, kneedt het in een bal en druk er een dino in. V
oeg meer kleuren pasta toe aan de boven- en zijkanten tot de dinosaurus is ingepakt.

Gebruik verschillende kleuren bij het modelleren van de eieren.
Of ‘verstop’ één kleur in het midden, bedek hem een andere kleur  aan de buitenkant. 
Ook leuk: glitter aan de binnenste kleur toevoegen, zodat het – als je dino uit het ei komt - tevoorschijn komt.

Leg de eieren op bakpapier op een bord en zet ze in de vriezer. 
De eieren zijn binnen een uur bevroren maar je kunt ze beter een nachtje in de vriezer laten staan.

Klaar voor het uitkomen van de eieren?
Plaats de dinosaurus-eieren in een ruime glazen schaal en druppel wat afwasmiddel op de bodem. 
Giet azijn in het spuitje en spuit op de dino-eieren om ze te laten uitkomen!

Wow! Er zijn 3 dino-baby’s geboren!
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Uitkomende dino-eieren  / Hatching dinosaur eggs

What do you need? 
450g baking soda waxed paper
60ml water dish washing liquid
various food colouring a small spray bottle
mini-dinosaur toys some white vinegar

How to make hatching dinosaur eggs
Divide the baking soda over 3 separate bowls. Add drops of colour and some water, stir carefully.

Use gloves!! For 100g soda you need approximately 20 ml water. 
Add the remaining water in a slow trickle and mix carefully each time before adding more.
You want it to become a paste which will stick together, so you can shape rough eggs.

Take a handful paste and knead it into a flat ball then press in a dinosaur. 
Add more paste to the top and sides until the entire dinosaur is encased.

Mix the colours when modeling the eggs.
Or hide one colour in the middle with a different colour on the outside. 
Also fun: add glitter to the middle so it will be released when your dinosaur is hatching.

Place the eggs on parchment paper on a plate and put them in the freezer. 
The eggs freeze within an hour but better you leave them in overnight.

Ready for Hatching?
Place the dinosaur eggs in a large glass dish then trickle some dish soap on the bottom. 
Pour the vinegar in a syringe. Squirt the dinosaur eggs to start them hatching!

Wow! 3 dinosaur babies are born!
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