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chenilledraad, lijmpistool
knutselhout, schaar
houten kralen en wiebelogen

Haasjes
van chenilledraad

Knutselidee
Nr.100594 - Chenilledraad haasjes

Buig 2 chenilledraden tot een slakkenhuisvorm, 
zet het uiteinde vast met een druppel lijm uit het 
lijmpistool. Één stuk chenilledraad moet iets kor-
ter zijn dan het andere, zodat je later het hoofd 
van het lichaam kunt onderscheiden. 

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 30 min.

Materiaal:

Werkwijze:
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Naast de twee opgerolde lichaamsdelen, heb je ook een neus, twee oren en twee poten 
nodig. Voor de neus rol je een stuk chenilledraad met een lengte van ca. 6 cm op (afhanke-
lijk van hoe groot het hoofd is). Knip voor de oren 2 stukken chenilledraad met een lengte 
van ca. 10 cm af en buig ze in het midden. Leg een stukje roze chenilledraad tussen de twee 
chenilledraden. 
Knip voor de pootjes 2 stukken af, met een lengte van ca. 12 cm. Buig ze in het midden en 
draai ze in elkaar.

Lijm de afzonderlijke delen samen met het lijmpistool, want deze houdt heel goed en droogt 
snel. Lijm eerst het hoofd en het lichaam op het knutselhoutje. Bevestig de twee oren aan de 
achterkant van het hoofd en zorg ervoor dat de mooie kant van de oren naar voren is gericht.
Bevestig de poten achter het lichaam en de neus in het midden van het hoofd.

Het gezicht is snel te maken: Lijm met het lijmpistool de twee wiebeloogjes op. Plak een 
houten kraal op de neus en je paashaas is klaar.
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De haasjes zijn zeer geschikt om in een bloempot te zetten. 

Of je kunt ze in de tuin bij de lentebloemen zetten. 

Aduis wenst je veel plezier bij het knutselen.


