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Hooibal: 
stap voor stap 

Dit heb je nodig: 

 Hooi 

 Iets wat je konijn of cavia erg lekker vindt, zoals wat 
wortels of groenten. In kleine stukjes. 

 Een stuk raffia, of anders touw van ongeverfde 
sisal 

 
Let op: Konijnen kunnen raffia zonder probleem 
opeten. Als je met touw werkt, zorg er dan voor dat je 
goed oplet dat je konijn dit niet opeet! Raffia is 
verkrijgbaar bij een tuincentrum. 

 

Pak een flinke pluk hooi.  
 
Tip: Als je boven een bak werkt, zorgt dit voor minder 
rommel in huis. Dan hoef je straks minder hard schoon te 
maken. 

 

Maak van de pluk hooi een balletje met een kuiltje hierin. 

 

Nu kan je in het kuiltje het lekkers voor je konijn of cavia 
leggen. 
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Vouw de bol weer dicht zodat het lekkers binnenin niet 
meer te zien is. 

 

Draai met de raffia of het touw een paar slagen om de bol 
zodat het goed strak is. Je kunt nu alvast een knoop leggen 
als je dat makkelijk vindt. 

 

Draai ook nog een paar slagen de andere kant op, zodat je 
raffia of touw in het midden een kruis maakt. Zo blijft je bol 
stevig zitten. Trek het strak aan en maak een knoopje zodat 
je bol goed blijft zitten. 

 

 

Je speeltje is nu klaar! 
 
Geef het maar aan je konijn of cavia en kijk wat 
hij/zij ermee doet! Trekt jouw konijn/cavia hem het 
hok in? 

 
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

