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makkelijk ca. 3 uur

Haasje Langoor
bloempot

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.100.592 - Bloempot haasje

bloempotje 40 mm
houten bal 25 mm
witte acrylverf

houten kraal 
chenilledraad
wiebelogen

pompon
satijnlint
lijmpistool
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Beschilder het bloempotje met witte verf. Laat het ca. 5 minuten 
drogen. Breng daarna nog een tweede laag verf aan. Laat het bloem-
potje drogen.

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.

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 zwar-
te fi neliner of een balpen op.

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 poten.

Vervolgens laat je alles kort drogen. Bind tot slot nog een strik 
om de hals van het haasje. 

En klaar is je bloempothaasje Langoor!! 

Nu plak je met het lijmpistool de oren op het achterhoofd. De po-
ten buig je in de juiste vorm. Plak deze aan de zijkanten van het 
bloempotje. De pompon plak je ook meteen op de achterzijde van 
het haasje.

Werkwijze:
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