
KINDERWERKPLAATS
Hebben jullie ook meer lege wc-rollen in huis dan normaal? Zonde om ze 
weg te gooien! Verzamel de benodigdheden en volg het stappenplan om 
er een raceauto of paashaas van te maken! Maak je eigen paashaasfamilie 
of maak meerdere raceauto’s en speel je eigen Grand Prix! 

1. Knip een rondje uit het papier.

2. Plak de wc-rol vervolgens op het rondje.

3. Knip voetjes en oortjes van de paashaas uit en plak deze op de juiste manier 
op de wc-rol en het rondje.

4. Teken een gezichtje op de voorkant van de rol. Of gebruik hier knutselspullen 
zoals harige voelsprieten of bewegende ogen!

5. Maak van wol een staartje en plak deze aan de achterkant op de wc-rol. 

6. Versier de paashaas verder naar eigen fantasie!

KLAAR!   

Deze paashaas kun je cadeau geven aan je vader of moeder die thuiswerkt. 
Het werkt namelijk uitstekend als pennenbakje!

• Lege wc-rol
• Schaar
• Lijm

• Papier
• Wol
• Stiften (verschillende kleuren)

Werkwijze

Benodigdheden “paashaas”
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KINDERWERKPLAATS
Hebben jullie ook meer lege wc-rollen in huis dan normaal? Zonde om ze 
weg te gooien! Verzamel de benodigdheden en volg het stappenplan om 
er een raceauto of paashaas van te maken! Maak je eigen paashaasfamilie 
of maak meerdere raceauto’s en speel je eigen Grand Prix! 

1. Maak een sjabloon van een cirkel.

2. Leg het sjabloon op het karton en knip hier 
vier cirkels uit. Je hoeft alleen maar de 
buitenkant van de cirkel uit te knippen. Dit 
zijn je wielen!

3. Teken een vierkantje, met aan de beide 
onderkanten twee strepen, op de wc-rol.

4. Snijd het vierkantje eruit met het mesje.

5. Snijd daarna ook de twee strepen in, dit wordt een flapje.

6. Je kan de wc-rol nu een kleur geven door te verven, bijvoorbeeld rood. Laat 
het hierna even opdrogen.

7. Pak de wielen die je eerder hebt uitgesneden, verf deze aan de buitenkant 
zwart en de binnenkant van het wiel wit.

8. Zodra je wielen ook zijn opgedroogd, lijm je deze aan de auto vast.

9. Versier de raceauto nu hoe jij het wil! Denk bijvoorbeeld aan een racenummer, 
sportieve racestrepen of de naam van jouw favoriete coureur!

KLAAR!   

• Lege wc-rollen
• Schaar
• Verf (rood, wit en zwart)
• Papier 

• Karton
• Pen
• Stanleymes
• Lijm

Werkwijze

Benodigdheden “raceauto”

KLAAR!
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