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Snuffelkleed
Honden vinden het vaak ook leuk om onder dekens te zoeken. Leg heel simpel een stuk stof neer en
verstop daar snoepjes of een favoriet speeltje onder.
Als je een beetje handig bent met de naaimachine kun je zelfs een paar lappen aan elkaar stikken. Doe
de grootste onder en de kleinste boven en laat de hoekpuntjes vrij. Zo ontstaan er nog meer plaatsen
om dingen te verstoppen.
Puzzelkleed
Benodigdheden: 6 lappen van aflopende maat. De grootste lap is 80 bij 80 cm.
Leg de lappen op elkaar. Het stikken op de naaimachine gaat makkelijk. Het zijn eigenlijk maar twee
rechte lijnen.
Het puzzelen kan beginnen! Verstop de koekjes in de verschillende vakjes en laat je hond deze gaan
zoeken.
In een euro winkel in Duitsland heb ik een doekgesp gekocht voor
1 euro. Het deel om hem op te hangen heb ik eraf gehaald
waardoor ik enkel de rondjes over hield.
Drie rondjes bij vier rondjes aan elkaar, totaal 12 rondjes. De
lengte en breedte zijn in dit geval dus niet even groot. Ik heb 5
stroken stof geknipt voor de lengte en 7 stroken voor de breedte.
Ik heb eerst over de lengte drie stroken geweven, toen over de
breedte de vier stroken en daarna weer over de lengte waar nog
gaten waren. Tussen de rondjes weefde ik twee stroken en dit
ook zo gedaan bij de lengte met
de laatste drie stroken. Hierna er
snoepjes in verstopt en Hero was
er lekker zoet mee, al lagen na
het speken de meeste stroken er
al weer uit, voor een volgende
keer ze maar wat meer vast
knopen.
Terwijl ik de mat uit elkaar aan
het halen was bedacht ik dat
knopen veel langer blijven zitten dat het wellicht praktischer is. Dus
heb ik veel meer stroken geknipt en ben ik deze zowel horizontaal als
verticaal door elkaar gaan knopen. Dit was veel meer werk, maar na
een paar uur stroken knippen en knopen heb ik een snuffelmat waarin
echt iets te verstoppen is.
Hero vond dit erg leuk, speelde er langer mee en tilde hem ook af en
toe met zijn bek op om te kijken of het lekkers er niet onder lag.
En hij blijft heel dus ook makkelijk weer te pakken voor een volgende
keer.
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