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Hengel Muis:
stap voor stap

Dit heb je nodig:
Een brede strook fleece van ongeveer 70x6 cm
 Een paar losse touwtjes wol (ca. 60 cm)
 Een grote botte naald
 Een schaar
 Een meetlint
Let op: Dit speeltje is alleen bedoeld zodat jij samen
met je kat kan spelen. Ben je klaar met spelen? Ruim
het speeltje dan op, laat het niet rondslingeren. Je wil
niet dat je kat het speeltje kapot maakt of per ongeluk
een stukje opeet.
We beginnen met drie van de 4 touwtjes (In de foto hebben
we zes touwtjes gebruikt, om de vlecht dikker te maken.
Wel hebben we deze normaal gevlecht).
Maak aan een uiteinde alle drie de touwtjes aan elkaar met
een dikke knoop. Maak er een mooie dikke knoop van, dan
blijft hij straks goed in het speeltje zitten.
Nu kan je hiermee vlechten, helemaal tot aan het eind. Aan
het eind maak je een knoopje zodat het niet meer los kan
raken.
Tip: plak de touwtjes vast aan de tafel, dan kan je strakker
vlechten. Als je al een klein stukje hebt gevlecht kan je daar
je plakbandje plakken, dan blijft hij achter de knoop mooi
haken en kan je makkelijk verder vlechten.
Maak met een klein stukje van het vierde draadje en je
botte naald een lusje aan je lapje fleece. Doe dit net naast
het midden. Hieraan gaan we straks de hengel vastmaken.
Als je dit niet zelf kunt kan je vast je moeder of een grote
zus vragen of zij wil helpen

Leg het lapje fleece in je hand en maak een holletje in het
midden.
Leg dan je vlecht met de dikke knoop in het midden.
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Maak van het stuk bakpapier een propje en leg dat, op de
vlecht, in het midden van het lapje fleece.

Vouw nu het lapje dicht zodat je het bakpapier niet meer
ziet en de vlecht eruit steekt. Let er wel op dat je alle
randen van het fleece nog ziet, zoals op de foto.

Draai nu met het overgebleven stuk touw een paar keer
strak langs je vingers aan de kant van de bol. Leg hier dan
een paar stevige knopen in. Doe dit allemaal extra strak! Je
wilt niet dat je vlecht straks los raakt.

Nu kan je met je handen het bolletje in een vormpje
kneden. Zo is het al een echte muis!

Als je het speeltje van de hengel af hebt gehaald maak je
nu een lusje aan het uiteinde van het elastiek.
Let op: doe dit alleen als het touwtje aan de hengel
elastisch is. Is dit niet elastisch? Maak hem dan gelijk aan
het lusje van het muisje vast.

Nu gaan we de hengel aan de muis vast maken.
Steek het lusje van de hengel door het lusje van de muis.

Haal nu de hele muis door het lusje van de hengel.
Daarna voorzichtig aantrekken en je muis zit vast!
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Je speeltje is nu klaar!
Je kunt het speeltje, voor of na dat je hem in elkaar
zet, ook nog versieren door erop te naaien of
tekenen. Maak bijvoorbeeld met nog wat kleine
stukjes fleece wat oortjes en met zwarte wol oogjes
en een mondje, dan kan je het lusje (als je die in
het midden van het lapje maakt) als neus
gebruiken!
Als jij aan de hengel vasthoudt en de onderkant
over de grond laat glijden, bij je kat vandaan, gaat
jouw kat er dan achteraan?
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!

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.

