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Lange Pier:
stap voor stap

Dit heb je nodig:





Een brede strook fleece van ongeveer 70x6 cm
Een paar losse touwtjes wol (ca. 60 cm)
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 de strook fleece.

Leg hier een knoop in aan één kant. Het korte eindje moet
je nog makkelijk kunnen vastpakken, dit is je handvat
(tussen de 10 en 15 cm lang).

In het lange gedeelte gaan we knippen. Knip zo dat je 3
gelijke stroken maakt. Hier gaan we straks mee vlechten.

Knip helemaal tot aan de knoop.
Let op! Wees voorzichtig met knippen zodat je niet per
ongeluk een strook doorknipt. Dat zou jammer zijn!
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Nu gaan we vlechten. Begin bij de knoop en vlecht tot iets
verder dan de helft, tot je ongeveer 25 cm over hebt. Je
kunt het handvat tussen je knieën klemmen zodat je goed
strak kan vlechten.
Weet je niet hoe je moet vlechten? Mama of papa kan je
hier vast bij helpen.
Aan het einde van je vlecht pak je 1 van je losse touwtjes
wol. Maak hiermee een knoop op het einde van de vlecht.
Nu kan de vlecht niet meer los raken.
Knoop nog een paar touwtjes wol vast op dezelfde plek. Zo
maak je leuke sliertjes voor je kat om mee te spelen!

Als laatste knip je alle touwtjes wol aan de onderkant af
zodat alle touwtjes en de stroken fleece even lang zijn.

Je speeltje is nu klaar!
Als jij aan het handvat vasthoudt en de onderkant
over de grond laat zwieren, zal je vast zien dat je
kat dit heel leuk vindt en de touwtjes wil pakken.

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!
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