
Met kosteloos materiaal kun je heel wat leuke dingen maken.  
Hieronder vinden jullie enkele ideetjes rond Pasen. Veel plezier! 
 

 
Paasmandje;  
Kan je maken met een keukenrol. Schilderen of beplakken met papier.  
 

 
 

 
Eierdozen en papier,… 
 

 
 

 
 
 
 



 
Paasmand vlechten met papier,… 
 

 

 



 
 

Plastieken fles en stickers  
 

 



 

Een ballon beplakken met papier-marché 
 

 

Benodigdheden voor papier-maché: 
 oud papier (kranten, tijdschriften, gedrukt (brief) papier etc.) 
 behangerslijm 
 emmer/kom 

Stappenplan 
 Stap 1 

Maak een figuur. Je kunt bijvoorbeeld een ballon opblazen en die gebruiken als ronde vorm 
voor je creatie van papier-maché .Nog beter natuurlijk: gebruik  lege dozen, doppen, 
plastic flessen en keukenrollen. Door deze materialen aan elkaar te plakken, kun je 
eenvoudig een basisvorm maken voor je kunstwerk van papier-maché. 

 Stap 2 
Maak de behangerslijm klaar zoals aangegeven op de verpakking. Let op: je hebt niet het 
hele pak behangerslijm nodig. Of maak je eigen lijm. 

 Stap 3 
Doop het (in stukken gescheurde) oud-papier in de lijm. 

 Stap 4 
Haal (een reep) papier helemaal door de lijm heen en verwijder aanhangende lijm met 
twee vingers. Nu kan je de reep op het figuur plakken. 

 Stap 5 
Plak de volgende reep voor een deel over de eerste reep heen. 

 Stap 6 
Plak het hele figuur vol met ongeveer drie lagen papier. Daarna kun je ook onderdelen op 
het papier plakken. Doe bijvoorbeeld snippers papier in de lijm en kneed daar vervolgens 
balletjes van. 

 Stap 7 
Plak over je onderdelen heen dunne reepjes papier, zodat het goed blijft zitten. 

 Stap 8 
Plak eventueel als laatste laag een laag wit keukenpapier op je figuur, zodat het 
makkelijker over te schilderen is. 

 Stap 9 
Laat je kunstwerk drogen: dit is afhankelijk van de dikte van de laag papier-maché. Versnel 
het proces door je kunstwerk in de zon te laten drogen. 

 Stap 10 
Heb je een ballon gebuikt als vorm, dan mag je de ballon pas doorprikken/knippen als het 
papier-maché droog en hard is. 

 Stap 11 
Schilder het kunstwerk en laat het drogen. 



 

Nog een voorbeeld van een paasmandje:  

 
 

Leuk kaartje: plakband, papier en verschillende kleuren wol 

 
 

 

 

 



 

Paasslinger:  

 
 

 

Heb je nog wat vilt of mooi papier liggen? Knip er een aantal paashazen of kippen uit. Plak een 
kleine witte pompon op hun billen of pluimen op de kip. Rijg je figuurtjes aan een touwtje en je 
hebt een leuke paasslinger! 
 

Eierdopjes van brooddeeg: 

 



In onze andere leestips werd er verteld dat je Fundels gratis kon gebruiken. Nu heeft Fundels voor 

Pasen ook een paar speciale paasboekjes klaargemaakt. Je kan deze vinden via onderstaande link.  

 

Dottie’s eieren : https://www.youtube.com/watch?v=5LPP87UUYUk 
  
Dit ei is van mij : https://www.youtube.com/watch?v=C5NbZUjUJGY 
  
Lotta en de paashaas : https://www.youtube.com/watch?v=JCJvKpey67s 
  
Kom uit het ei, kleintje : https://www.youtube.com/watch?v=IwYsifgO2BM 
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