
Stroik wielkanocny z zajączkiem       

Potrzebne materiały: 

- mała szklana lub plastikowa, podłużna buteleczka np. po perfumach( ta ze zdjęć ma wysokość  

  11cm) 

- mała doniczka może być ceramiczna, z kory, korka, platikowa( około 9cm wysokości i 10 do 

  12cm średnicy) 

- kolorowy filc( biały, szary – podstawowe, kolor kołnierza dobieramy według własnego  

  pomysłu) 

- 2 drewniane korale z dużym oczkiem ok 1,2cm średnicy (element łapek zajączka) 

- sznurek jutowy ok 13 cm ( element łapek zajączka) 

- filcowy sznurek koloru białego ok 5cm 

- kolorowa tasiemka ok.20cm  

- 2 białe kulki mogą być styropianowe( średnicy 2,5cm) 

- nożyczki 

- mech ( ten na zdjęciu to chrobotek reniferowy) 

- kostka florystyczna lub styropianowa potrzebna do wypełnienia doniczki 

- drewniany krążek 

- pistolet do kleju na ciepło 

- 1 laska kleju do klejarki 

- skorupki od przepiórczych jajek 

- konturówka koloru czarnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie: 

1. Z białego filcu wycinamy prostokąt takich wymiarów by przykrył nam całą buteleczkę. 

                                                       

2. Na sznurek nawlekamy 2 korale, po obu jego końcach zawiązujemy pętelkę. 

3. Wycinamy z kolorowego filcu koło, wielkość koła dostosowujemy 

    do naszej buteleczki( ze zdjęcia ma średnicę 5cm), na jego brzegach wycinamy falbankę 

 

4. Wycinamy uszy z szarego i białego filcu zachowując taki kształt i proporcje, jak na  

    zamieszczonym zdjęciu, sklejamy razem elementy. 
 

 

 

 

 



5. Zaczynamy sklejać całego zajączka:  

 - na górze buteleczki kolejno przyklejamy sznurek z koralikami 

 - następnie falbankowy kołnierzyk z filcu 

 - białą kulkę  

 - do kulki doklejamy filcowe uszy 

 - związujemy dwie małe kokardki z tasiemki, jedną z nich przyklejamy  

   do uszu 

 - z tyłu na 1/3 wysokości przyklejamy drugą kulkę( to ogonek zajączka) 

 - filcowy sznurek przyklejamy na łączeniu kulki i kołnierzyka 

 - na kulce malujemy oczy, nos oraz wąsy zajączka, pozostawiamy do  

   wyschnięcia około 1godziny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Do przygotowanej doniczki wkładamy kostkę florystyczną bądź styropianową 

    ( powinien być dokładnie wypełniony nią cały środek, by wklejony zajączek stał w 

     niej nieruchomo i stabilnie) 

 

 



8. Nakładamy na krążek klej i przyklejamy zająca a następnie skorupki od jajek i drugą  

    kokardkę. 
 

 

 

Poniżej przedstawiam propozycje „ Stroików z zajączkiem” 

 

 

 

Powodzenia       


