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zakje paaseitjes 1:12 

 

Nodig: verschillende kleuren klei. 

(Als klei heb ik de pastelkleurtjes 

kinderklei van de Action gebruikt. Niet alle 

kinderklei is gelijk en wordt na het drogen 

hard). 

Lint, plastic voor zakje 

 

Verder nodig: (seconden)lijm, schaartje, 

plakband, pincet, verf, penseeltje.  

  

 

Werkwijze: 

 
  

 

 

 
 

  

Paaseitjes: 

Maak van een bolletje klei een dun sliertje van 

plm. 2mm dik en verdeel dit in gelijkmatige 

stukjes. 

 

Rol van een stukje een bolletje in je hand. Rol dan 

heel voorzichtig met 1 vinger een beetje het 

bolletje aan 1 zijde een beetje dunner zodat je een 

eivorm krijgt.  

 

      

  

 

Maak zo een aantal eitjes in 

verschillende kleuren. Ook kun je 

de kleuren licht mengen voor 

meerkleurige eitjes.  Laat de eitjes 

drogen.  

Wanneer de eitjes een paar uur 

hebben gedroogd kun je 

gemakkelijk met een naald een 

draadje door het eitje rijgen. Druk 

dan voorzichtig de naald door het 

smalle eind van het eitje heen. 

Rijg de draad erdoor en knoop 

deze.  

Rijg ook een draad door de 

foamfiguurtjes wanneer je die 

gebruikt. 
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Het haasje: 

Maak van lichtroze klei 1 bolletje van plm. 7 

mm Ø, 2 bolletjes van plm. 3 mm Ø.  Draai 

van het grootste bolletje een eivorm voor het 

hoofdje. Draai van de beide kleine bolletjes 2 

langwerpige oortjes. Druk met een klei-

spateltje de oortjes in model en plak deze 

voorzichtig op de dikke zijde van het kopje. 

 

    

  

  

 
  

  

  

   

   

Buig de oortjes een klein beetje 

naar voren.  

Schilder met witte verf op de 

smalle voorzijde van het kopje 

een wit rondje en in de oren ook 

een beetje wit. Verf dan op het 

witte rondje met zwarte verf het 

snuitje.     

 
Draai van de donkerroze klei 

een  heel klein bolletje en plak 

dat als neusje op het snuitje.   

Schilder met zwarte verf twee 

oogjes. Laat dit drogen tot het 

kopje hard is. 
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Het zakje: 

 

Knip uit een plastic zakje een hoekje van 

plm. 3,5 x 1,5 cm 

 

 

   

 

Neem een stukje plakband en plak met 

een klein strookje de open zijde(n) vast 

op 1 korte zijde na. 

 

 
  

  

  

  

 

Doe een aantal eitjes in het zakje, Draai 

het zakje dicht en plak het dicht met een 

smal reepje plakband. 

Neem een stukje lint en knoop dat om het 

zakje. Maak van een tweede stukje lint 

een klein strikje en plak dat met 

secondenlijm (of een andere sterke lijm) 

op het zakje.  
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Plak daarboven met dezelfde lijm 

het (gedroogde) haasje. Knip het 

overtollige plastic van het zakje 

en kort de lintjes van het strikje 

in. Laat alles drogen. Lak later 

eventueel het kopje met vernis 

en je zakje met paaseitjes is 

klaar. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


