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Scooby:  
stap voor stap 

 

 
Dit heb je nodig: 
 

 2 stroken fleece van ongeveer 4 cm breed en niet 
korter dan 130 cm lang 

 
Let op: Dit speeltje is alleen bedoeld zodat jij samen 
met je hond kan spelen. Ben je klaar met spelen? 
Ruim het speeltje dan op, laat het niet rondslingeren. 
Je wil niet dat je hond het speeltje kapot maakt of per 
ongeluk een stukje opeet.  

Leg de twee stroken op elkaar en vouw ze dubbel. Leg dan 
dicht bij de vouw een knoop zodat hij eruit komt te zien als de 
foto. 
 
Bij de vouwkant is nu een lus ontstaan. Dit is je handvat! 

 

A. Nu gaan we beginnen met knopen. Zorg dat je 
slierten niet in de war raken. Het is handig om de 
knoop met de lus naar beneden tussen je knieën te 
klemmen zodat je makkelijk met de slierten kan 
werken. 

 

B. Pak twee slierten die tegenover elkaar liggen. Leg 
deze allebei losjes aan de overkant zoals op de 
foto. 

 

C. Pak één van de andere twee slierten. Leg deze 
over het lusje dat het dichtst bij ligt en haal hem 
door het verste lusje heen. 
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D. Doe hetzelfde met de laatste sliert. 

 

E. Trek nu alle slierten aan zodat het eruit komt te 
zien op de foto. 

 

Herhaal stap A. tot en met E. totdat je nog maar kleine 
sliertjes over hebt. 

 

Pak nu weer twee sliertjes die tegenover elkaar liggen en 
leg hier een knoop in. Trek hem strak aan zodat hij niet zo 
snel los gaat. 

 

Doe met de andere twee sliertjes hetzelfde. 

 

En dan met de eerste twee sliertjes nog een laatste knoop 
zodat het echt niet meer los kan raken. 

 



Pagina 3 van 3 
 

 

www.kinderenendieren.nl 

Het kopiëren en verspreiden van dit document is toegestaan. Kinderenendieren.nl of Tinley Gedragstherapie voor Dieren BV kan niet aansprakelijk worden 

gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met dit document. 

 

 

Je speeltje is nu klaar! 
 
Lukt het jou om je hond dit speeltje te laten 
apporteren? 

 
Heb jij dit speeltje gemaakt en wil je hem graag laten zien? Maak een foto en stuur hem, met je 

naam en leeftijd, op naar info@kinderenendieren.nl, dan zie je hem snel terug op de 
facebookpagina! 

 

mailto:info@kinderenendieren.nl
https://www.facebook.com/pages/kinderenendierennl/546563345376348?fref=ts

