
Om jouw eigen toekan paasei te maken, is het handig om 
dit vel uit te printen. Daarnaast heb je lijm en zwarte 
acrylverf en een kwast of een zwarte stift nodig. Om 
jouw toekan wat meer kleur te geven kan je de 
verschillende onderdelen van de toekan ook nog 
inkleuren!

Stap 1:  Kook een eitje en laat deze goed afkoelen 
voordat je begint.
Stap 2:  Als het eitje is afgekoelt kan je het verven: 
helemaal zwart, behalve een rondje in het midden. 
Dat is de buik van de toekan!
Stap 3:  Kleur de elementen van de toekan 
hiernaast in en knip ze uit. Let goed op dat je 
onthoud welk onderdeel bij welk nummertje hoort!
Stap 4:  We beginnen met de snavel (1). Doe wat lijm op 
het deel dat je hebt gevouwen en bol de snavel met de 
gekleurde kant naar boven en de gevouwen kant naar 
beneden. Plak het gevouwen deel op het eitje. Doe 
precies hetzelfde, maar dan ondersteboven 
met deel nummer 2!
Stap 5:  Plak de ogen (3) boven de snavel.
Stap 6:  Doe wat lijm op het omgevouwen deel van een 
van de hanenkammen (4) en plak het bovenop het ei. Doe 
hetzelfde met de andere hanenkam en plak dat bovenop 
het omgevouwen deel van de eerste hanenkam. 
Stap 7:  Plak het omgevouwen deel van de staart (5)
achterop het ei.
Stap 8:  Plak beide bootjes (6) onder het ei, zodat de 
toekan ook goed kan staan.
Stap 9:  Als laatste zijn de vleugels (7) aan de beurt! 
Doe wat lijm op het vouwdeel en plak ze aan de 
zijkanten van het ei! Tadaa! Jouw eigen toekan ei!

Vier thuis Pasen met Toeki, Timo en Kenny!
Versier jouw eigen toekan paasei!

Heb jij nog geen Kids clubcard?
Ga dan snel naar va.lk/clubcard of SMS “START KIDS” naar 1008
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Let op:  De volle lijnen moet je knippen. De gestippelde lijn moet je vouwen.


