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Πασχαλινές Κατασκευές  

Καλτσοκουνελάκι 

(Βαθμός δυσκολίας: Μέτριο) 

ΥΛΙΚΑ 

• 1 παλιά κάλτσα 

• Ρύζι ή βαμβάκι ή γέμιση από ένα παλιό μαξιλάρι 

• Γόμα 

• Ψαλίδι 

• Λαστιχάκι 

• Κλωστή, κορδέλα ή μαλλί 

• Ματάκια πλαστικά ή χάντρες ή κουμπιά αν έχεις 

• Πομ πομ (χνουδωτή μπαλίτσα) αν έχεις 

• Τσόχα ή άλλες παλιές κάλτσες ή κομματάκια από  

ύφασμα (μπορεί να είναι και μια παλιά φανέλα ή ακόμα μία παλιά κάλτσα) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Για τις οδηγίες μπορείς να πατήσεις στον πιο κάτω σύνδεσμο και να  

παρακολουθήσεις το βίντεο ή να διαβάσεις τα βήματα που υπάρχουν πιο κάτω. 

https://apumpkinandaprincess.com/sock-bunny-easter-crafts-for-kids/ 

1. Πάρε μια παλιά κάλτσα που θα βρεις στο σπίτι  

(μπορεί να είναι μονόχρωμη ή με σχέδια…).  

Γέμισε την κάλτσα μέχρι το σημείο που είναι  

η φτέρνα, με ρύζι, βαμβάκι ή γέμιση από  

μαξιλάρι. Με ένα λαστιχάκι δέσε την κάλτσα  

σφιχτά εκεί που τελειώνει η γέμιση για να μη  

βγει έξω η γέμιση. 

 

2. Ξάπλωσε τη γεμισμένη κάλτσα στο τραπέζι.  

Πάρε μια κορδέλα/μαλλί/κλωστή ή ένα  

δεύτερο λαστιχάκι και δέσε την κάλτσα στα  

2/3 της απόστασης. Έτσι θα δημιουργήσεις  

2 μέρη, το κεφάλι και το σώμα.   

https://apumpkinandaprincess.com/sock-bunny-easter-crafts-for-kids/
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3. Για να φτιάξεις την κοιλίτσα του κουνελιού,  

πάρε την τσόχα ή τα υφασματάκια που  

βρήκες σπίτι και κόψε ένα οβάλ σχήμα.  

Κόλλησέ το πάνω στο κουνελάκι με γόμα. 

 

4. Ώρα να φτιάξεις το πρόσωπο του κουνελιού. 

Για μάτια μπορείς να κολλήσεις έτοιμα  

πλαστικά ματάκια, χάντρες, κουμπιά ή να τα 

δημιουργήσεις κόβοντας ένα κύκλο από  

ύφασμα, χαρτόνι κ.λπ. Για τη μύτη και τα  

δοντάκια πάλι μπορείς να κόψεις τσόχα,  

ύφασμα ή χαρτόνι και να τα κολλήσεις. 

Για τη μύτη κόψε ένα μικρό στρογγυλεμένο τριγωνάκι.  

Για τα δόντια ένα τετράγωνο που θα το κόψεις λίγο στη μέση.  

Αν έχεις κορδελίτσα φτιάξε κι  ένα φιόγκο γύρω από το λαιμό του. 

Τέλος για την ουρά χρησιμοποίησε ένα πομ πομ ή φτιάξε μια υφασμάτινη 

μπαλίτσα και κόλλησέ την. 

 

5. Για να φτιάξεις τα αυτιά κόψε στη μέση το πάνω  

κομμάτι της κάλτσας (εκείνο που εξέχει). Με το  

ψαλίδι μίκρανε τα αυτάκια όσο θέλεις, κόψε τις 

 γωνιές τους  και στρογγύλεψε τα λίγο για να  

θυμίζουν αυτιά. 

 

 

 

Το κουνελάκι σου είναι έτοιμο!!!  

Ώρα να το στολίσεις μέσα στο σπίτι! 

*Η ιδέα για την πιο πάνω κατασκευή βασίστηκε σε άρθρο της σελίδας https://apumpkinandaprincess.com/  

 

 

Kαλή Dημιουργία!!   

https://apumpkinandaprincess.com/

