
Happy
Easter

www.misshoneybird.com

1 print de PDF uit (op bv. 160 gr. papier)

2 knip de onderdelen uit

3 prik de witte stipjes door

4 steek een splitpen door de gaatjes 

   aan de voorkant (arm en been)

5 de armen en benen maak je 

   aan de achterkant met de splitpen 

   vast (door het gaatje dat het meest

   ver van de kant is)

6 verbind de armen met een touwtje 

   en verbind de benen met een touwtje 

   (buitenste gaatje)

7 maak het trek touw vast aan 

   het bovenste verbindingstouw (armen) 

   naar onderste touwtje (benen).

8 Doe een touwtje door het gaatje in 

   het hoofd en maak er een lusje van 

   zodat je de trekhaas kan ophangen.

Stappenplan Trekhaas

Fijne Pasen!

www.etsy.com/shop/MissHoneybirdwww.MissHoneybird.com
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1 print de PDF uit (op bv. 160 gr. papier)

2 kleur in en knip de onderdelen uit

3 prik de zwarte stipjes door

4 steek een splitpen door de gaatjes 

   aan de voorkant (arm en been)

5 de armen en benen maak je 

   aan de achterkant met de splitpen 

   vast (door het gaatje dat het meest

   ver van de kant is)

6 verbind de armen met een touwtje 

   en verbind de benen met een touwtje 

   (buitenste gaatje)

7 maak het trek touw vast aan 

   het bovenste verbindingstouw (armen) 

   naar onderste touwtje (benen).

8 Doe een touwtje door het gaatje in 

   het hoofd en maak er een lusje van 

   zodat je de trekhaas kan ophangen.

Stappenplan Trekhaas

Fijne Pasen!
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www.misshoneybird.com

1 Print de PDF uit 

   (op bv. 160 gr. papier).

3 Prik de stipjes door.

6 Maak het trektouw vast 

   aan het bovenste 

   verbindingstouw (armen)

   naar het onderste touwtje 

   (benen).

7 Doe een touwtje door 

   het gaatje in het hoofd.

8 Maak er een lusje van

   zodat je de trekhaas 

   kan ophangen.

4 Steek de splitpennen door 

   de gaatjes aan de voorkant 

   en maak aan de achterkant 

   de armen en benen hiermee 

   vast.

5 Verbind de armen met 

   een touwtje en verbind 

   de benen met een touwtje 

   (buitenste gaatje)

2 Knip de onderdelen uit 

   (eventueel eerst inkleuren).

Stappenplan Trekhaas

Vrolijk Pasen!

www.etsy.com/shop/MissHoneybirdwww.MissHoneybird.com
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1 print de PDF uit (op bv. 160 gr. papier)

2 kleur in en knip de onderdelen uit
3 prik de zwarte stipjes door4 steek een splitpen door de gaatjes 
   aan de voorkant (arm en been)
5 de armen en benen maak je    aan de achterkant met de splitpen 
   vast (door het gaatje dat het meest
   ver van de kant is)6 verbind de armen met een touwtje 
   en verbind de benen met een touwtje 
   (buitenste gaatje)7 maak het trek touw vast aan 
   het bovenste verbindingstouw (armen) 
   naar onderste touwtje (benen).
8 Doe een touwtje door het gaatje in 
   het hoofd en maak er een lusje van 
   zodat je de trekhaas kan ophangen.

Stappenplan Trekhaas

Fijne Pasen!

www.etsy.com/shop/MissHoneybird
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