
Voorbereiding:
Verdeel per persoon  1 houten ei, 
 1 patroontje van de twee oren (te kopiëren),
 1 stuk vilt (naar keuze) om twee oren uit te maken,
 1 stukje lint (naar keuze) van ca. 14 cm.

Werkwijze:

STAP 1
Knip de patronen over op de lijnen en teken ze met een potlood 
over op het vilt. Knip de oren uit het vilt.

STAP 2 

Plak een stukje dubbelzijdig plakband op de onderkant van de 
oren en over de hele lengte van je stukje lint.

Pakket nr. 2050545

VROLIJKE PAASHAASJES

DEZE SCHATTIGE PAASHAASJES FLEUREN ZO DE PAASTAFEL OP. 

Deel het creatieve resultaat #debanier
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Kopieer deze werkomschrijving of download de tekst en foto’s  
van dit creapakket op debanier.be/CPB1955 

Dit pakket bevat:

0460077 20x Houten ei 60 x 40 mm 1 stuk
0340630 1x Vilt 100% wol 1,2 mm 20 x 30 cm petrol
0340526 1x Vilt 100% wol 1,2 mm 20 x 30 cm fuchsia
0340608 1x Vilt 100% wol 1,2 mm 20 x 30 cm oker
0372225 1x Rico Tropical Lint met zigzag 12 mm 2 m geel/pink
0372224 1x Rico Tropical Lint met franjes 15 mm 2 m groen
0372223 1x Rico Tropical Lint geborduurd 8 mm 2 m groen
1521005 1x Plakband dubbelzijdig 5mm x 25 m

Uit je eigen knutselkast:

Zwart potlood
Donkerroze potlood
Scharen



Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 

Plak de oortjes boven aan het houten ei.

STAP 4 

Plak het lint als een band over de oortjes.

STAP 5 

Zorg dat het lint aan de achterzijde overlapt.

STAP 6
Teken met zwart potlood de ogen, neus en mond. 

Teken met het roze potlood blozende kaakjes. Als je je potloodpunt 
wat nat maakt door over een vochtig doekje te wrijven, geeft die 
meer kleur af.

Tips: 
Vooraf of nadien even een actief momentje? Ga paaseitjes zoeken! een klassieker. Verstop de versierde paaseieren en laat de kinderen 
zoeken. Heeft iedereen zijn eitje terug?

Of organiseer een eierrace. Geef elk kind een (houten) lepel om in de mond te steken, en leg daar het paasei in. Leg een parcours af 
zonder dat het ei van de lepel valt. Maak het parcours eventueel moeilijker met hindernissen. Zorg voor een niet te ruwe ondergrond om de 
eitjes ongeschonden uit de race te houden.


