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DE
SNUFFELMAT
Het doe-het-zelf speeltje voor de hond of kat.
Maak het zelf, samen of met het hele gezin!
De snuffelmat is bedacht in Nederland door enthousiaste hondenbezitters die hun
viervoeter graag aan het ‘denken’ zetten. Met de snuffelmat gaat de hond snuffelen om
de verstopte brokjes te zoeken, deze worden tussen fleecestroken verstopt.
De snuffelmat kun je gebruiken om de hond op
een andere manier te laten eten of als spelletje
tussendoor.
Het mooiste moment van de dag voor de hond is
de maaltijd.
Voor veel honden is dit één keer per dag, voor
anderen misschien twee keer per dag.
Voor de hond duurt dit hoogtepunt van de dag
meestal twee plezierige minuten maar vaak nog
minder dan 2 minuten! Daarnaast mist de hond
het voldane gevoel van de zoektocht en jacht naar
het eten.

Deze snuffelmat verlengd de duur van het eten tot wel 15
minuten en geeft de honden een voldaan gevoel omdat zij naar
hun maaltijd moeten zoeken.
Veel honden krijgen na de maaltijd een dol of gek momentje, de
snuffelmat voorkomt dit door de duur van de zoektocht en het
gebruik van de hersenen tijdens het snuffelen. De hond wordt
moe van snuffelen. Een bijkomend voordeel van snuffelmat is
dat veel honden die moeite hebben om uit de bak te eten wel
hun maaltijd uit de snuffelmat eten! Niet alleen honden zijn gek op de snuffelmat, ook katten
vinden het leuk tussen de stroken te snuffelen en hun brokjes te vinden. In de snuffelmat kun je
een hele maaltijd droge brokjes verstoppen tot wel 450 gram.

De snuffelmat is,

Uitdagend voor de hond
Makkelijk zelf te maken
Duurzaam, door gebruik van rubbermat
Veilig en zacht voor de snuit van de hond door gebruik van fleecestof

Inhoud doe-het-zelf pakket snuffelmat: een rubbermat op maat & 193 fleecestroken op maat. Zie achterzijde voor gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing:
Om ervoor te zorgen dat de hond de snuffelmat gebruikt om te snuffelen i.p.v. oppakken, schudden,
graven en aan de stroken trekken is de manier van de mat aanbieden van belang.
De eerste keer leg je wat brokjes OP de stroken en 2 a 3 brokjes tussen de bovenste stroken. Als de hond
deze gevonden heeft berg je de snuffelmat op.
Op die manier koppelt de hond snuffelen aan het spelletje. In zijn/haar beleving: “Snuffelen geeft het snelst
resultaat”. Blijf de eerste paar keer bij de hond als de snuffelmat gebruikt wordt om eventueel bij te sturen. Zo
maak je het elke keer iets ingewikkelder door ze dieper in de mat te verstoppen. Al heel snel kun je er een
flinke hoeveelheid brokken in verstoppen en blijft de hond rustig snuffelen en zijn neus begraven onder vele
lagen fleece om een brokje te bemachtigen!
De meeste honden gaan na 3 oefensessies rustig de hele mat besnuffelen.
Om te zorgen dat de snuffelmat interessant blijft voor de hond of kat berg je de mat na gebruik weer op.
De snuffelmat kan gewassen worden in de wasmachine op 30 graden in een kussensloop of waszak. Gebruik
van de droger wordt afgeraden.

De snuffelmat is in verschillende kleurencombinaties leverbaar.
De meegeleverde fleecestroken zijn op maat gemaakt en kunnen in de meegeleverde mat
worden geknoopt met een simpele platte knoop (strik zonder de lussen). Je kunt het zelf
maken, samen of met het hele gezin!

Op het voorbeeld zijn de stroken verticaal, horizontaal en diagonaal
geknoopt. Vanuit het midden beginnen werkt het makkelijkst. Een heel
leuk effect geeft het om de stroken ongelijk te knopen dus met een
langer en korter deel. Voor dit patroon zijn er voldoende stroken.
Een andere manier is om de stroken van de buitenste rand te gebruiken
om 32x stroken verdeeld extra diagonaal(gekruist, zie foto onderkant
mat) te knopen; hoe meer knopen hoe dichter de fleecestroken tegen
elkaar zitten en de hond met de neus diep kan graven in de mat. Voor
dit patroon zijn voldoende stroken aanwezig,193 stroken.
Om het hele middenstuk dubbel diagonaal te knopen (gekruist, zie foto
onderkant mat) zijn er 49 extra stroken nodig. Je kunt de stroken van de buitenste rand te gebruiken, dan zijn
er 32 stroken over en vervolgens 17 stroken door midden knippen en de korte stroken gebruiken voor de 2e
rand en de overige lange stroken voor het dubbel diagonaal middendeel + horizontaal en verticaal (210
stroken)

