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medium ca. 3 uur

Haasje
Huppel

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.101.501 - Haasje Huppel

ballon
klei / modelleermassa
crylverf in wit, zwart, licht- en donkerbruin

krantenpapier 
behanglijm

Ballon: je ballon moet opgeblazen worden tot een omtrek van ongeveer 55 cm.

Modelleermassa: je hebt ca. 200 g aan de luchtdrogende klei nodig.

Tip:

Haasje Huppel is beladen met kleurrijke paaseieren, 
maar natuurlijk is er ook genoeg ruimte voor snoep 

en kleine cadeautjes.
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Werkwijze:

Tip:

Blaas de ballon op tot een omvang van ca. 55 cm en teken er met een 
viltstift een rechthoek (ca. 11 x 14 cm) op. Scheur de krant in ongeveer 4 
x 4 cm grote stukken en plak deze met behanglijm op de ballon. De stuk-
ken papier moeten elkaar overlappen. Laat de opgetekende rechthoek 
open, plak het papier maar ongeveer 3 centimeter over de rand. Breng 
5 lagen papier op de ballon aan.

Snij uit de snuit, langs de lengteas, met een mes een derde uit de snuit 
– vraag een volwassene om hulp! Vorm een kleine papieren bal (Ø 1,5 
cm), en plak deze als een neus tussen de twee grotere ballen in de uit-
gesneden uitsparing. Breng de kant-en-klare snuit met wat lijm, met 
de platte kant ca. 2 cm (in het midden) boven de uitsparing aan.

Na het drogen, laat je de lucht uit de ballon lopen (met een naald doorp-
rikken) en de ballon laat aan de binnenkant los van het papier. Nu moet 
je de rechthoek uitknippen – laat echter in het midden van de bovenste 
rand een gedeelte van gedeelte van 1 x 3 cm cm uitsteken (Dit zijn de 
tanden). Voor de snuit frommel je wat papier tot 2 ballen (Ø elk 4 cm) en 
omwikkelt ze stevig met draad en beplak ze nog met twee lagen kran-
tenpapier. Plak de twee ballen aan elkaar. 

Knip 2 bijpassende oren uit het papier uit, en versterk ze met 2 lagen 
krantenpapier en bevestig ze op de haas.  

Het wordt stabieler, wanneer je 2 - 3 lagen stroken papier op de 
achterkant van de oren op het lichaam plakt.
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Vorm 2 ballen (Ø 4 cm) van de klei (modelleermassa) en druk ze op 
een vlakke ondergrond een beetje plak. Zet de voeten in de juiste 
positie voor de haas en druk de onderkant van de blanco haas in de 
klei (modelleermassa). Laat de voeten drogen en zet ze vast met 
lijm. 

Verfrommel voor de staart, een papieren bal (Ø 3 cm), omwikkel 
deze stevig met draad en plak hier 2 lagen papier overheen. Zet 
deze na het drogen aan de achterkant vast. Grond de haas met wit-
te acrylverf. Teken daarna de ogen op en teken de oren en tanden 
met een potlood voor. Verf de rest van de haas hetzelfde als onze 
afbeelding 5.
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