
Plakband

Bison Alleslijm

Schaar 

Bison Stic
Leeg yoghurt emmertje

Perforator

Meetlint

Vilt (lichtbruin/beige)

Dikker gekleurd papier 
of karton

2 wiebeloogjes
Pompom

Printable Pasen
Diverse versieringen

Lint
Touw

Knutsel een mandje voor Pasen!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Download het ontwerp van het paasmandje en 
print deze uit. Leg alle materialen klaar!

Lijm met Bison Stic de printable op het vel dikker 
papier of karton en knip alle onderdelen uit.

Meet met het meetlint de emmer rondom en knip 
het vilt op maat. Smeer het emmertje in met Bison 
Alleslijm en plak het uitgeknipte vilt rondom het 
emmertje.

Lijm met Bison Alleslijm het uitgeknipte gezichtje 
op het emmertje en daarboven aan de rand van het 
emmertje de uitgeknipte oren. 

Het hengsel maak je door het gekleurde papier 
meerdere malen dubbel te vouwen zodat er een 
stevige strook ontstaat. Lijm de uiteinden met Bison 
Alleslijm vast aan de tegenovergestelde randen aan 
de zijkant van het emmertje. 

...draai snel je blaadje om voor de volgende stappen!

Paasmandje
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...en weer door met de volgende stappen!
Paasmandje

Knip een stuk van het lint af. Dit moet 2x zo lang zijn als 
de omvang van het emmertje. Breng een beetje Bison 
Alleslijm aan op het lint en plak deze om de rand van 
het emmertje. Zorg dat je beide uiteinden los laat 
hangen, hier leg je een strik in. TIP: Je kunt een 
plakbandje gebruiken om het lint op zijn plek te houden 
tot de lijm droog is.

Schrijf je naam op het naamkaartje en knip met de 
perforator een gaatje in het label. Trek een stukje touw 
door het gaatje en bindt deze vast aan het hengsel.

Het staartje van de haas maak je door de pompom 
met Bison Alleslijm op de achterkant van het emmertje 
te lijmen. Daarboven lijm je met Bison Alleslijm de strik 
van de printable. TIP: de strik kan je eventueel ook aan 
de voorkant onder het gezicht lijmen.

Versier het mandje met de versieringen die je 
beschikbaar hebt. Gebruik je fantasie! TIP: 
Gebruik de Bison Glitter Glue voor een extra 
sparkelend effect.

6 7

8 9

Tadaaaa!
Succes met 
eieren zoeken!
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