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sprookjeswol 
viltnaalden + houder
piepschuim eieren

spelden
nylondraad

Haasjes vilten
Paasdecoratie

Knutselidee
Nr. 104.993 – Haasje vilten

Dit viltproject voor Pasen is een 
eenvoudige viltactiviteit die perfect is 
voor de lagere klassen of beginners. 

De schattige haasjes kunnen in ver-
schillende kleuren worden gevilt.

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 1 uur

Materiaal:

Werkwijze:
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Druk een stuk sprookjeswol plat en omwikkel het piepschuim ei 
gelijkmatig. Prik vervolgens diep met de viltnaald in het ei, zodat 
de wol stevig aan het ei vast blijft zitten.

Vilt nu de vorm met de viltnaald. Draai het oor weer om en weer 
vanaf de andere kant vilten. Je kunt in het midden een andere 
kleur toevoegen. BELANGRIJK: de onderkant van het oor MAG niet 
gevilt zijn - dit wordt later gebruikt om het oor op het ei te vilten!

Als er een gaatje ontstaat, leg 
je er gewoon een stukje wol op 
en vilt je het opnieuw.

Wanneer de 2 oren en het 
lichaam gevilt zijn, kan het 
haasje in elkaar worden gevilt.

Ga door met het vilten van het 
ei tot zich een gelijkmatige laag 
vilt heeft gevormd.

Om dit te doen, verdeel je de gefranjerde wol van het oor in het 
midden, „plaats“ dan het oor op het ei en vilt het op zijn plaats - doe 
hetzelfde met het tweede oor.

Een transparante nylon-
draad is zeer geschikt als 
hanger. Knoop gewoon een 
stukje draad rond de kop 
van een speld en steek het 
in het haasje - klaar.

- Prik bij het vilten niet te vaak op dezelfde plaats, want 

dan kan het piepschuim breken.

- Houd de viltnaald altijd recht en prik gelijkmatig diep.

- Gebruik ALTIJD bij het vilten als ondergrond een onder-

legger! -> risico op letsel!

- De haasjes zijn bijzonder geschikt als geschenk of als han-

gers voor de paastakken.

Voor de oren vorm je een lange 
driehoek van de wol. Leg deze 
op de viltonderlegger. 
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Tips:


