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Bloempot haasje Langoor
Maak van een klein bloempotje een grappig paashaasje. Het is heel eenvoudig en je zult zien, dat
het heel leuk is om dit haasje te maken. Je kunt
het haasje in verschillende kleuren op je vensterbank zetten of het lakken en voor de voordeur zetten. Aduis wenst je veel plezier bij het
naknutselen.
En zo wordt het paashaasje gemaakt:
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Beschilder het bloempotje met witte verf. Laat
het ca. 5 minuten drogen en vervolgens breng je
nog een tweede laag verf aan. Laat het bloempotje drogen.
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Nu kun je de houten bal ook met witte acrylverf
schilderen en laten drogen. Mocht de verf niet
goed dekken, breng je nog een tweede laag verf
aan.

Benodigd materiaal:
bloempotje 40 mm
houten bal 25 mm
witte acrylverf

houten kraal voor de neus
chenilledraad
wiebelogen
pompon
satijnenlint

Benodigd gereedschap:
fineliner of balpen
penseel
schaar
lijmpistool

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Lijm het hoofd met behulp van een lijmpistool op
het bloempotje. Nu kun je nog 2 grote wiebelogen
opplakken. Als neus gebruik je een houten kraal.
De mond en de snorharen teken je met een zwarte
fineliner of een balpen op.
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Als je het gezicht klaar hebt, knip je van het
witte chenilledraad 2 ca. 10 cm lange stukken af
en verdraaid deze zo, dat je er twee oren van
kan vormen. Tevens knip je van het witte chenilledraad 2 ca. 4 lange stukken af en vormt deze tot 2 handen.
Nu plak je de oren met het lijmpistool op het achterhoofd.
De armen buig je in de juiste vorm en plak deze aan de zijkanten van het bloempotje. De pompon plak je ook meteen
op de achterzijde van het haasje.
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Vervolgens laat je alles
kort drogen en bind je
nog een strik om de hals
van het haasje.

En klaar is je bloempothaasje Langoor!!

Benodigd materiaal:
bloempotje 40 mm
houten bal 25 mm
witte acrylverf

houten kraal voor de neus
chenilledraad
wiebelogen
pompon
satijnenlint
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Benodigd gereedschap:
fineliner of balpen
penseel
schaar
lijmpistool

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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