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terracotta potje 
acrylverf met glans
viltplaat
wiebelogen

raffia
schaar, penseel
lijmpistool
tuinkerszaadjes

Tuinkers haasjePaasdecoratie

in een terracott a potje
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Nr. 104.992 – Tuinkers haasje

Beschilder de potjes in de gewenste kleur. Afhankelijk van de kleur kan het 
zijn dat er een tweede verfl aag aangebracht dient te worden. Laat het daar-
na goed drogen!

Je kunt je fantasie de vrije loop laten bij het schilderen. Of de vacht van je 
haasje nu bruin, wit, roze of blauw wordt - of zelfs vlekken of patronen krijgt 
- dat is aan jou!

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:
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Vervaardig nu het gezicht:

Ogen: Plak 2 wiebelogen op!
Snorharen: Gebruik raffi  a of een natuurlijk materiaal!
Neus: Plak op de snorharen een wiebeloog en schilder deze roze!

Knip de oren uit een bijpassende kleur viltplaat en plak ze met het lijmpistool 
aan de achterkant van het terracotta potje. Je kunt ronde of puntige oren 
maken, of het haasje zelfs een gebogen oor geven!

Vul je potjes met aarde en strooi een dun laagje tuinkerszaad op 
het oppervlak. Geef ze vervolgens water! Het is belangrijk dat 
de zaden altijd nat en goed bevochtigd zijn tot ze beginnen te 

groeien! 

Verkreukel keukenpapier tot een bal en stop hem in het potje. 
Het oppervlak moet glad en recht zijn. Bevochtig het papier ver-

volgens goed met water! 

Daarna kun je er een dun laagje tuinkerszaad over strooien. Het 
is belangrijk dat de zaden altijd nat en vochtig zijn wanneer ze 

beginnen te ontkiemen.

Tuinkers zaaien:
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Variant 1: Aarde

Variant 2: Keukenpapier

Een tuinkershaasje is een 
geweldig geschenk voor 

Pasen!




