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Paashaas knutselen 
 

 

Wat heb je nodig om de Paashaas te knutselen? 

• Wit Papier 
• Karton 
• Scherpe schaar 
• Lijm 
• Scherp mesje 
• Potlood (gewoon en zacht roze) 
• Zwarte fineliner 
• Touw 
• Witte wol 
• Vork 



 

Zo maak je de Paashaas 

1. Teken een Paashaas op papier – met in het onderlijf een gat – en 
knip hem uit. 

2. Trek de Paashaas over op karton en knip hem uit. De binnenkant 
krijg je er het mooiste uit met een scherp mesje. 

3. Teken met fineliner en zachtroze stift een gezichtje op de 
papieren Paashaas. 

4. Plak de papieren Paashaas op die van karton met een touwtje 
ertussen, waaraan je de hanger straks op kunt hangen. 

5. Maak een mini pom pom door een laagje witte wol om een vork 
te wikkelen. Haal een touwtje door de middelste opening van de 
vork en bind de wol stevig bij elkaar. Haal het wolletje dan van 
de vork af en knip beide uiteindes open. 

6. Duw de mini pom pom voorzichtig door het gat in de Paashaas, 
zodat aan de achterkant een wipstaartje ontstaat en aan de 
voorkant een lekker wollig lijfje. 

 

Je Paastak versiering is klaar! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tuinkers egel 

 

Tuinkers zaaien saai? Helemaal niet! Het groeit op bijna alles dat een 
beetje vocht vasthoudt. Strooi de zaadjes dus eens op wat anders 
dan een dot watten of in een potje met aarde en maak samen met de 
kinderen deze moestuin egel. Een goede verzorging wordt beloond 
met stekels. En het kan bijna niet mis gaan, want aan iedere dag een 
beetje water heeft dit egeltje al voldoende. Vind je het geen 
schatje? Bijna zonde om op te eten, toch?! 

 

Wat heb je nodig? 

• Een kinder sok waarvan de ander kwijt of gesneuveld is 
• Wat stof of nog meer eenzame sokken om de egel mee te vullen 
• Zwart knoopje 
• Naald en draad 
• (Wiebel)oogjes 
• Lijm 
• Tuinkers zaadjes 
• Schaar 



 

Zo maak je de moestuin egel met tuinkers stekels 

1. Naai het knoopje met naald en draad op het puntje van de sok. 
2. Vul de sok met stof of een paar andere sokken. 
3. Knoop het uiteinde van de sok dicht met een touwtje en knip 

het uiteinde af. 
4. Plak de twee oogjes boven het knoopneusje van de egel. 
5. Maak de bovenkant van de egel nat, zodat de zaadjes beter 

blijven plakken. 
6. Strooi de zaadjes op de rug van de egel en ‘plak’ er daarna nog 

wat bij op de zijkanten. 
7. Geef de tuinkers twee keer per dag water, want het vocht zakt 

snel naar beneden. En om te groeien heeft het een natte 
ondergrond nodig. 

8. De egel in het vb is twee weken oud. Dat is ongeveer het 
moment waarop je de tuinkers kunt gaan oogsten. Het smaakt 
lekker op een beschuitje, boterham met kaas of door de salade. 
Maar je kunt de tuinkers natuurlijk ook gewoon laten staan als 
je de stekels van de egel heel wilt houden. 

 

 

 

Veel plezier !!!! 

 

Bron : Lady Lemonade 

 

 


