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medium ca. 3 uurMoeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.102.745 - vilthanger pasen

Vilthangers 
Pasen

Materiaal :

Werkwijze :

Groen, bruin, geel, roze en oranje knutselvilt
Kralengaren in rood
Knopen

wiebelogen 12 mm
vulwatten
Satijnen lint voor lus.

Knip eerst de sjablonen uit. Klap het vilt dubbel. Maak de sjablonen met behulp 
van de spelden vast op het vilt. (Aan de rand van de sjabloon). Knip de patronen 
uit het vilt. Kies een contrasterende kleur voor de stiksels. Omrand het motief 
met eenvoudige van achter naar voor steken. De naad moet goed zichtbaar zijn! 

Niet te strak aantrekken, anders komen er bobbels in het vilt! Wie de viltdieren 
op wil hangen, moet aan het hoofd een lus van satijnen lint mee innaaien! Als 
alternatief kan deze lus later ook worden opgelijmd. Begin het haasje na onge-
veer 3/4 van de „naaiafstand“ met vulwatten te vullen. Niet teveel vulwatten 
gebruiken en met een pen de vulling in de oren drukken. Daarna kun je de rest 
van het haasje dichtnaaien. Zo worden alle 3 de motieven genaaid.

Plak op de buik van het haasje en het kuiken bonte knopen. Het ei wordt van 
boven naar beneden met knopen beplakt. Bij het haasje worden nog snorharen 
opgenaaid met parelgaren – steeds 3 steken naar links en 3 naar rechts. Plak de 
neus op, en breng de ogen aan. De voeten van het kuiken vastplakken en het 
geheel laten drogen. 
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