Verzwaringsknuffel: hond
Brenda de Vliegher

Wat is een verzwaringskuffel?
Een verzwaringsknuffel is een variant op een verzwaringskussen of een verzwaringsdeken.
Verzwaringsknuffels kunnen therapeutisch gebruikt worden voor kinderen met (concentratie-)
problemen veroorzaakt door een verstoring in de sensorische informatie verwerking. Omdat je
deze knuffel zelf maakt, kun je het gewicht aanpassen aan de behoefte van het kind dat het zal
gebruiken (houd 2 kilo als richtlijn aan). Om zijn werk te kunnen doen, moet de knuffel diepe
druk geven. Hiermee geeft de knuffel het kind extra zintuiglijke informatie over zijn
houdingsgevoel. Dit kan het kind rust geven en zijn alertheid stimuleren of dempen.
Omdat er ook kinderen zijn die graag extra informatie van hun tastzintuig krijgen, zit er in deze
verzwaringshond een knikker-parcours in de oren verstopt en is er een ballenparcours vanuit de
neus over de rug te volgen. Ook de elastische staart, de snorharen en de verschillende stofjes
waar de hond van gemaakt is, geven een kind extra tactiele prikkels.

Heel veel maak en gebruik plezier!
Benodigdheden:


Een lap rekbare stof



Een lap niet rekbare stof



Panty



Naald en garen



Witte, zwarte en rode wol



Gekleurde wol naar keuze



Haaknaald (in een bijpassende maat bij de wol)



Breinaalden



2 knikkers



1 of 2 kleine balletjes



Een rits, een klittenbandstrip of drukknoopjes



2 kilo spliterwten



Piepschuim balletjes



Synthetische vulling



2 zwarte kralen

Staart
Stap 1: Brei of haak twee even grote lapjes (ongeveer 25 cm bij 6 cm) voor de staart.
Stap 2: Naai deze lapjes met de buitenzijde op elkaar. Laat één korte kant open en draai de stof
om.
Stap 4: Naai het elastiek aan de binnenkant van de staart vast.
Stap 5: Zorg dat er spanning op het elastiek komt te staan en naai dan de open kant van de
staart (met het elastiek ertussen) dicht.
Stap 6: Knip het elastiek af.

Tong
Haak een rood rondje van ongeveer 3 cm:
Stap 1: Haak 2 losse.
Stap 2: Haak 6 vasten in de laatste steek vanaf de haaknaald en sluit de cirkel.
Stap 3: Haak in de tweede toer 2 steken elke steek van de vorige toer. Je hebt nu dus 12 steken.
Stap 4: In de derde toer haak je in de ene steek 1 vaste en in de volgende steek 2 vasten. Je hebt
nu dus 18 steken.
Stap 5: In de vierde toer haak je in de eerste 2 steken 1 vaste en in de derde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 24 steken.
Stap 6: In de vijfde toer haak je in de eerste 3 steken 1 vaste en in de vierde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 30 steken.

Tip: Op YouTube staan heel veel filmpjes over hoe je een rondje kunt haken.

Poten

Per poot:
Stap 1: Haak 4 kleine rondjes van ongeveer 1 cm (zie ‘tong’ stap 1 t/m 3).
Stap 2: Haak 1 groter ronde van ongeveer 3 cm (zie ‘tong’ stap 1 t/m 6).
Stap 3: Naai de kleine rondjes als tenen aan de bovenkant van het grote rondje vast.
Stap 4: Haak een randjes vasten om het hele pootje heen om hem af te werken.

Ogen
Stap 1: Haak twee witte bolletjes van ongeveer 3 à 4 cm, waar je de ogen van kan maken.








Haak 2 losse.
Haak 6 vasten in de laatste steek vanaf de haaknaald en sluit de cirkel.
Haak in de tweede toer 2 steken elke steek van de vorige toer. Je hebt nu dus 12 steken.
In de derde toer haak je in de ene steek 1 vaste en in de volgende steek 2 vasten. Je hebt
nu dus 18 steken.
In de vierde toer haak je in de eerste 2 steken 1 vaste en in de derde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 24 steken.
In de vijfde toer haak je in de eerste 3 steken 1 vaste en in de vierde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 30 steken.
In toer 6, 7 en 8 haak je steeds 1 steek in de vorige steek. Je houdt dus 30 steken per
toer.

Stap 2: Vul de ogen met zachte synthetische vulling en naai de achterkant dicht.
Stap 3: Naai op elk oog een zwarte kraal als pupil.
Als je geen kralen hebt, kun je de pupillen ook borduren met zwarte wol.

Neus
Stap 1: Haak een neus van zwarte wol. Gebruik een haaknaald en wol van 3 mm, 3,5 mm of 4
mm. Zorg dat deze zo groot is dat er een klein balletje (bijvoorbeeld een ping-pong-bal) in kan.









Haak 2 losse.
Haak 6 vasten in de laatste steek vanaf de haaknaalden sluit de cirkel.
Haak in de tweede toer 2 steken elke steek van de vorige toer. Je hebt nu dus 12 steken.
In de derde toer haak je in de ene steek 1 vaste en in de volgende steek 2 vasten. Je hebt
nu dus 18 steken.
In de vierde toer haak je in de eerste 2 steken 1 vaste en in de derde steek 2 vasten.Je
hebt nu dus 24 steken.
In de vijfde toer haak je in de eerste 3 steken 1 vaste en in de vierde steek 2 vasten.Je
hebt nu dus 30 steken.
In de zesde toer haak je in de eerste 4 steken 1 vaste en in de vijfde steek 2 vasten.Je
hebt nu dus 36 steken.
In toer 7, 8 en 9 haak je steeds 1 steek in de vorige steek. Je houdt dus 36 steken per
toer.

Kop
Stap 1: Haak een bolletje van ongeveer 6 cm als kop.
 Haak 2 losse.
 Haak 6 vasten in de laatste steek vanaf de haaknaald en sluit de cirkel.
 Haak in de tweede toer 2 steken elke steek van de vorige toer. Je hebt nu dus 12 steken.
 In de derde toer haak je in de ene steek 1 vaste en in de volgende steek 2 vasten. Je hebt
nu dus 18 steken.
 In de vierde toer haak je in de eerste 2 steken 1 vaste en in de derde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 24 steken.
 In de vijfde toer haak je in de eerste 3 steken 1 vaste en in de vierde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 30 steken.
 In de vijfde toer haak je in de eerste 4 steken 1 vaste en in de vijfde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 36 steken.
 In de zesde toer haak je in de eerste 5 steken 1 vaste en in de vijfde steek 2 vasten. Je
hebt nu dus 42 steken.
 In toer 7, 8, 9 en 10 haak je steeds 1 steek in de vorige steek. Je houdt dus 42 steken per
toer.

Stap 2: Vul de kop met zachte synthetische vulling. Naai de achterkant nog niet dicht!

Snorharen
Je kunt zoveel snorharen maken als je leuk vindt en je kunt ook variëren in de lengte van de
snorharen.
Stap 1: Haak 30 losse.
Stap 2: Ga terug en haak in elke losse 3 vasten. Je snorhaar gaat vanzelf krullen!

Lijf
Stap 1: Knip 2 lapjes in de vorm van het lijf. Eén lapje van elastische stof en 1 één lapje van
stugge / niet elastische stof (bijvoorbeeld katoen).
Stap 2: Naai deze lapjes met de buitenzijden op elkaar. Laat één korte kant open en draai de
stof om.

Stap 3: In de achterkant van het lijf (waar de stof nog open is) maakt je een rits, een
klittenbandstrip of drukknoopjes vast.

Stap 4: Brei of haak een lapje van gekleurde wol dat even groot is als het lijf.
Stap 5: Naai de staart aan de achterkant van het lijf vast op de elastische stof.
Stap 6: Naai de neus alleen aan de onderkant vast op de elastische stof en stop het balletje in de
neus.
Stap 7: Naai het gebreide of gehaakte lapje rondom vast. Het lapje moet over de elastische kant
liggen. Zorg ervoor dat het balletje via de neus onder het gebreide of gehaakte lapje terecht kan
komen.

Oren
Stap 1: Knip 2 lapjes van ongeveer 20 cm bij 10 cm. Eén lapje van elastische stof en 1 één lapje
van stugge / niet elastische stof (bijvoorbeeld katoen).
Stap 2: Naai deze met de buitenzijde op elkaar. Laat één korte kan open en draai de stof om.

Stap 3: Naai met een andere kleur garen een weggetje voor de knikker in het oor. Stop de
knikker in het oor een naai nu ook de laatste kant dicht.

Stap 4: Brei of haak een lapje van gekleurde wol dat even groot is als het oor.
Stap 5: Op de elastisch kant, naai je het gehaakte of gebreide lapje vast.

Herhaal stap 1 t/m 5 voor het andere oor. Je kunt bij stap 3 een ander weggetje in het oor
naaien voor de variatie!

Afmaken





Naai de oren op de gewenste plaats vast boven de snuit.
Naai de kop boven de oren vast.
Naai de ogen vast voor de kop.
Borduur wimpers op de ogen en kop




Maak de snorharen vast op de gewenste plaats.
Borduur kleine zwarte stipjes op de snoet.



Naai de gebreide lap op een aantal plekken vast aan de groene elastische stof.
Hiermee maak je het parcours voor het balletje dat in de neus zit.




Naai de tong aan de onderkant van de snuit.
Naai de poten vast aan de onderkant.



Stop via de achterkant (opening bij de rits, het klittenband of de drukknoopjes) de
vulling in het lijf. Doe eerst de vulling van de snuit erin en dan de zware vulling voor
het lijf.

Vulling
Vulling voor de snuit:
Stap 1: Knip de voet van de panty af (ongeveer 15 cm).
Stap 2: Vul panty op met piepschuim balletjes
Stap 3: knoop de open kant van de panty dicht.

Vulling voor het lijf:
Stap 1: Knip de panty af, ter hoogte van de bovenbenen. Gebruik het bovenste deel.
Stap 2: Maak een knoop in de uitsteeksels voor de benen.

Stap 3: Weeg de hond. Haal dit gewicht af van het gewenste totaal gewicht van de knuffel. Je
weet nu hoe zwaar je de vulling wilt maken.
Stap 4: Maak een mix van spliterwten en piepschuim balletjes met het gewenste gewicht.
Stap 5: Vul panty met de mix van spliterwten en piepschuim balletjes.
Stap 6: Naai de bovenkant van de panty met de hand dicht.

TIPS:



Als de knuffel nat of vies wordt, moet je de vulling wegooien. Je kunt de knuffel dan
gewoon wassen en er een nieuwe vulling voor maken. Zo kan deze extra lang meegaan.
Als je de vulling eruit haalt, kun je de hond ook als handpop gebruiken.

