


Deze kuikentjes, paashazen en andere 
vriendjes zijn zo schattig en lekker voor 
Pasen: als koekjes, gebak of klein 
cadeautje – heel makkelijk zelfgemaakt.

Paashaas shortPaashaas short
Wat heb je als eerste nodig bij het bakken? 

Juist! Een uniek schattig schort die zorgt voor 
een heerlijke paassfeer.

Lekker met lange orenLekker met lange oren
Met slechts bijna een draai wordt dit kwarkdeeg 

omgetoverd tot een lekkere paashaas!

Klaar!Klaar!

Je hebt nodig:
papier, potlood, wit 
schort (b.v. uit een 

hobbywinkel), 
textielstiften

Het gaat zo:

1. 2.

3.

Het gaat zo:

1.

4.

2. 3.

Teken met een potlood het 
gezicht van de paashaas 

op papier.

Rol op een ondergrond de stukken deeg 
uit tot een worst en en leg de uiteinden 

in het midden over elkaar.

Bestijk de paashazen aan de bovenkant 
met wat melk en bak ze in een 
voorverwarmde oven op 170˚C 

(boven- en onderwarmte) ca. 20 minuten. 
Als het deeg goudbruin is, kun je de paashazen 

uit de oven halen en laten afkoelen.

Leg het getekende sjabloon onder de 
schort en zet het vast. Trek alles 

met textielstiften over.

Draai de uiteinden nog een 
keer over elkaar.

Van het stuk deeg dat nog over is 
maak je bolletjes – dat zijn de staartjes.

Extra leuk: teken op de 
schort nog een wortel. 
Als je schort een zakje 
heeft, kun je hem daar 
heel grappig uit laten 

steken. Laat de kleuren 
drogen en behandel het 

schort zo verder als op 
de handleiding van de 

textielstiften staat.

Recept voor 6 hazen:
300 g bloem

1 pakje bakpoeder
½ tl zout

40 g suiker
1 pakje vanillesuiker

1 ei
125 g magere kwark

50 ml melk
50 ml zonnebloemolie

Candy
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Draai de uiteinden nog een 
keer over elkaar.
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Klaar!Klaar!

Meng alle ingrediënten met 
een mixer tot een glad deeg. 
Verdeel het deeg in 7 even 

grote stukken. Uit 6 stukken 
vorm je de paashazen en van 
het zevende stuk maak je de 

staartjes.

Opgelet!
Bij de omgang
met scherpe 

voorwerpen, heet 
water en elektriciteit –

je kunt je bezeren!
Laat je door een 

volwassene 
helpen.

DIYDIY

Tip: Smaken het 

lekkerste als ze net 

gebakken zijn 

Oproep:
Laat ons jouw paaskunstwerken zien en 

stuur een foto ov.v. „Pasen“ aan
redactie@top-model.biz

of via Direct Message op Instagram aan
topmodel_international

Laat je ouders de coupon op blz. 50 invullen.

Doe
mee!

Veel plezier 
bij het 

namaken!

Creative studio
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Jippie, ik heb 
een verjaardagstaart 

voor Lizzy gebakken! Heb 
jij nog een idee wat ik 

voor haar feestje 
kan aantrekken?

TOPModel Lexy is blij en een beetje opgewonden: ze is door Lizzy 
voor haar verjaardagsfeest uitgenodigd. En meteen had Lexy het 

idee om haar vriendin te verrassen met een mooie 
verjaardagstaart – natuurlijk zelf gebakken! 

Ik ben zooo trots op mezelf! Eigenlijk ben ik toch heel chaotisch, haha. Maar de 
verjaardagstaart voor Lizzy is perfect gelukt en dat zonder bakongelukjes. Nou ja, de 
keuken ziet er misschien wat ongelukkig uit, maar dat komt later wel. Eerst kan ik zelf 

wel een goede schoonmaakbeurt gebruiken, hihi. 

Maar dat maakt allemaal niet uit, want de taart is klaar en nu hoef ik hem alleen nog 
mooi te versieren! Ik ben al reuze benieuwd wat Lizzy ervan zal vinden. Maar waar ik 

door al mijn kookkunsten helemaal niet over nagedacht heb is: wat trek ik aan voor het 
feest? Missschien een partnerlook met de taart, hihi. Of toch gewoon een jurk die qua 

kleur bij de taart past. Of misschien toch iets heel anders? Help, 
haha! Je hoort het al, ik kan niet kiezen. Maar een ding is dui-

delijk: in mijn grappige, maar vieze schort kan ik niet 
naar Lizzy’s feest gaan … Kun jij me helpen om 

een coole outfit samen te stellen?

Lexy heeft

Lexy
Liefs vanLiefs van

10x
te winnen

Wedstrijd :
Wat voor outfit draagt Lexy voor Lizzy’s verjaardagsfeest?

Ontwerp op de kleurplaat uit het midden een creatieve look voor  
Lexy. Vergeet niet om je naam, leeftijd en volledige adres in te 
vullen. 10 ontwerpen komen in het tijdschrift van juni te staan 

en de winnaars ontvangen prijzen van TOPModel.

Stuur je tekening tot en met 28 maart 2023 aan
Redactie TOPModel • o.v.v. „Fashion-stress maart” 

Postbus 476 • 3500 AL  Utrecht • NEDERLAND
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Helaas kunnen inzendingen per mail en 
via Instagram niet meedoen.
Als je gewonnen hebt, krijg je

schriftelijk bericht!

Doe
mee!
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Stickerworld

Etui Rugzak

TOPModel Lexy is blij en een beetje opgewonden: ze is door Lizzy
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SCHOOL

toekomst
Zou je soms ook wel een glazen bol willen hebben om te 

kijken hoe jouw toekomst eruitziet? Deze test geeft je 
een paar aanwijziingen hoe je leven zal verlopen. 

Dus wees maar alvast benieuwd!

Het gaat zo: kruis alle uitspraken aan die bij 
jou passen. Aan het einde tel je op hoevaak je elk 
symbool aangekruist hebt. Bij het figuurtje dat je 
het meeste gekozen hebt, lees je dan de uitslag 

over wat je in de toekomst mag verwachten! 

Uitslag:Uitslag: Welk figuurtje heb je het meeste aangekruist? Lees dan wat je in de toekomst mag verwachten! 

Wat heeft de voor jou in petto?
LIE

FD
LIE

FD
E

VRIJE VRIJE TIJD

  Als ik op iemand verliefd ben, 
dan vertel ik het die persoon ook .

  Ik denk vaak aan 
mijn grote liefde.

  Ik was nog nooit echt verliefd. 

  De perfecte vriend of vriendin moet 
net zo avontuurlijk zijn als ik .

  Soms droom ik wel eens weg en 
fantaseer ik over mijn trouwdag.

  Er is op dit moment iemand 
verliefd op mij, maar ik heb 
niet dezelfde gevoelens. 

  Ik speel heel graag buiten 
met mijn vrienden.

  Knutselen en tekenen 
zijn mijn favoriete hobby’s.

  Ik lees graag kennisboeken 
waarin ik heel veel kan leren 
over de wereld. 

  Het liefste zou ik de hele tijd 
op pad zijn: naar het zwembad, 
de dierentuin, het park …

  Bijna elke vrije minuut breng ik 
door met mijn BFF.

  Ik schrijf heel vaak 
in mijn dagboek.

  Het leukste op school vind ik 
de creatieve vakken en sporten .

  Ik haal op dit moment
hele goede cijfers.

  Soms doe ik in de vakantie 
ook dingen voor school.

  Het belangrijkste op school is 
dat ik tijdens de les naast mijn 
BFF kan zitten. 

  Als ik de les soms wat saai vind, dan 
kan ik wel een beetje wegdromen.

  ’s Middags maak ik altijd als eerste 
mijn huiswerk.

het meeste

Je droom van een grote liefde komt 
absoluut uit. Met vlinders in je buik ga 
je de toekomst in en je geniet elke dag 
van de meest gelukkige momenten
die je zult meemaken. Je sticht later 
je eigen toffe familie, iets dat heel 
belangrijk voor je is. Samen maken 
jullie ontelbare, mooie uren mee 
waarin veel gelachen wordt. Ook 
andere bijzondere mensen horen voor 
jou bij je familie, dat zijn vrienden die 
altijd achter je staan en waar je op 
kunt rekenen.

het meeste

Jij bent echt een doorzetter! Jou staat 
een indrukwekkende toekomst te 
wachten waarin je heel succesvol 
bent. Soms ben je zelf ook van al je 
power onder de indruk en verrast. 
Maar deze zorgt dat je je doelen 
haalt, die je voor ogen hebt. Je 
familie en vrienden zullen super trots 
op je zijn en steunen je waar ze maar 
kunnen. Want ze weten dat ook jij 
altijd voor ze klaar staat. Maar je 
bent niet alleen een bron van energie, 
ook je eerlijkheid maakt je uniek.

het meeste

Wow, jou staat een spannende 
toekomst te wachten! Je beleeft het 
ene avontuur na het andere en je wilt 
graag de wereld zien en je zult vele 
nieuwe mensen leren kennen. 
Hierbij verlies je echter nooit je beste 
vrienden uit het oog. In tegendeel: 
veel van je vrienden gaan mee op 
avontuur en jullie maken samen de 
mooiste dingen mee. Je zult je thuis 
voelen op een plek waar je creatief 
en lekker gek kunt zijn. En daar 
waar je alweer van je volgende 
avontuur kunt dromen!

Totaal: Totaal: Totaal:

HaydenHayden
ChristyChristy
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Wow, de 
uitslag komt 

helemaal overeen met 
mijn verwachtingen, hihi. 

Komen jouw 
toekomstdromen 

ook uit?
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