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Benodigde materialen:
structuurpasta,
houten spiesen Ø 2,5 mm,
tempex ei 10 cm,
viltplaat wit

Benodigd gereedschap:
houtblok, spijkers,
warm lijmpistool, houten bal,
edelbast resten, pailletten,
decoratie lint

Houtblok paashaas 
Klanten upload
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Houtblok paashaas 
Een eenvoudig en snel gemaakt knutselidee, dat vooral door 

haar natuurlijke vormgeving indruk maakt.
Handleiding:

Voor het hoofd steek je het tempex ei 
(diameter 10 cm) op een houten spies 
en besmeert deze gelijkmatig met de 
structuurpasta. Daarna laat je het ei ca. 
4 uur drogen.

Voor de neus neem je een houten bal met gat (diameter ca. 
1 mm) en trekt hier een paar resten edelbast doorheen als 
snorharen.

Vervolgens breng je de sjabloon van de oren 2 keer op de witte viltplaat 
over en knipt deze netjes uit.

Nu neem je het houtblok en slaat hier een spijker in. Trek de houten spies 
uit het ei en steek het ei voorzichtig op de spijker.
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Nu worden de oren en de neus met het lijmpistool op het ei gelijmd. Als 
ogen plak je 2 pailletten op.

Tot slot, knip je de gewenste lengte van het decoratielint 
af en bind het rond de hals van de paashaas.

Tip:
Rijg op het lint kleurrijke houten
ballen en pimp zo je paashaas op.

Sjabloon paashaasoren
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