
PA A S H A A S  
K N U T S E L E N  

M ET  V O ET E N  

- K N U T S E L E N  M E T  L E A N N E -



W A T  H E B  J E  N O D I G ?
- Potlood

- Zwarte stift

- Gum

- Plakstift

- Schaar

- Gekleurd papier (2 kleuren)

- Wit papier

- Verf 

- Bakje of bord waar de verf in kan

- Ronde vormen om over te trekken (ik gebruik 2 bakjes)



S TA P  1
We beginnen met de leukste stap, met voeten in de 

verf gaan staan!! ☺

- Leg de gekleurde vellen papier op de grond, 2 

velletjes moet genoeg zijn.

-Vul een bord of bakje met de verf. Doe schoenen 

en/of sokken uit en ga er in staan met jouw 

rechtervoet. Zorg dat de onderkant van de voet goed 

bedekt is!

(Wanneer je geen bakje hebt waar je met jouw voet 

in past kun je ook met een kwast de verf op de voet 

smeren)



S TA P  2
- Wanneer de onderkant van jouw voet een goede 

laag verf erop heeft zitten, mag je op het gekleurde 

papier gaan staan. Goed aandrukken!!

- We hebben 2 afdrukken nodig van de rechtervoet, 

dus ga nog een keer in de verf staan en maak nog een 

voetafdruk.



S TA P  3
- We hebben ook 2 voetafdrukken nodig van jouw 

linkervoet, dus herhaal stap 2 met de andere voet. 

Terwijl de voetafdrukken aan het drogen zijn, gaan wij 

door naar de volgende stap! 



S TA P  4  
We gaan het lijfje en het hoofd van de paashaas 

tekenen.

- Leg de bakjes ondersteboven op het gele papier en 

trek ze één voor één over met een potlood.  

- Wanneer je ze beide hebt getekend, kun je ze 

uitknippen (papa en mama willen vast even helpen als 

het niet helemaal lukt ☺)



S TA P  5
Als tweede gaan we het buikje en de ogen tekenen. 

-Voor de buik kun je het bakje van het hoofd 

gebruiken. 

TIP: Ik heb voor de ogen de dop van mijn plakstift

gebruikt!

- Wanneer deze zijn getekend mag je ze uitknippen.



S TA P  6  
We missen nog een neus..

- Pak het roze papier en teken een neus.

- De neus mag ook uitgeknipt worden! 



S TA P  7  
Nu we alles voor het hoofd en het lijf van de 

paashaas hebben getekend en geknipt gaan we 

beginnen met plakken:

- De buik op het lijfje

- De ogen en de neus op het hoofd

- Het hoofd op het lichaam

Je ziet hiernaast een voorbeeld ☺



S TA P  8  
De volgende stap is het tekenen van het gezicht.

- Pak de zwarte stift erbij en teken de ogen, de 

snorharen en de mond.



S TA P  9  
Hopelijk zijn de voetafdrukken gedroogd in de 

tussentijd, anders moet je nog heel even wachten 

met deze stap…

Ja? Droog? Dan gaan we door.

- Pak het potlood er bij en omlijn de voetafdrukken. 

Laat wel wat ruimte tussen de verf en de potloodlijn 

(zie foto). 

- Als je alle 4 de voetafdrukken hebt gehad kun je ze 

uitknippen.



S TA P  1 0  
Oké, we zijn bijna klaar.  We moeten alleen nog de 

voetafdrukken opplakken zodat het oren en voeten 

worden. 

- Leg linksonder en rechtsboven een linkervoet.

- Leg rechtsonder en linksboven een rechtervoet.

Pak je lijmstift erbij en plak ze op. De oren kun je

achter het hoofd plakken, de voeten voor het lijf (zie 

foto)

En KLAAR!! ☺



E I N D E
Bij mij is het een grote haas, omdat ik natuurlijk 

grotere voeten heb, dat zal er bij jullie wel anders uit 

zien…

Hopelijk is het jullie het allemaal gelukt, vonden jullie 

het leuk en hebben jullie een super mooie paashaas 

geknutseld.

We hopen dat we jullie snel weer zien, want wij 

hebben al veel zin om weer te gaan draaien!

Groetjes, de Beverleiding ☺


