Kjæledyr kommer i mange varianter. Hvis du forsøker å lage en gave
som passer perfekt til et dyr, bør du først tenke etter hva slags dyr
det er, og hva det liker.

Dorull-leke til katt, ilder og liten hund

TEKST: HANNE S. FINSTAD

Hva slags dyr?

Du trenger

Før du begynner å planlegge en gave til et kjæledyr, bør
du tenke nøye igjennom hva slags dyr det egentlig er
snakk om. Her er en tabell som kan hjelpe deg. Er det
et virveldyr eller et virvelløst dyr? Hva spiser det?
Hvordan får det tak i mat? I kolonnen for «annet» kan
du skrive inn mer om hva kjæledyret liker. Liker det for
eksempel å leke jakt, eller er det redd for å bli jaktet på
og foretrekker å gjemme seg? Er det våkent om dagen
eller om natten? Spiser det kjøtt eller planter?

TYPE DYR

VIRVELL

ØST DYR

VIRVELD
YR

• flere korte lengder med hyssing
• doruller

Slik gjør du
1. Mal og dekorer dorullene.
Kanskje du vil pynte dem som mus
hvis det er en katt som skal ha rullene?
2. Stikk hull i dorullene
og knytt en hyssing fast i hullet.
3. Bind de løse endene av hyssingene sammen slik at det
blir et knippe doruller. Det er en fordel at hyssingene har
ulik lengde.

ROVDYR

PLANTE
E

TER
ALTETEN
DE

		
A N N ET

4. Heng dorullknippet opp et sted hvor kjæledyret
kan leke med det. Du kan også dra leken etter
deg for å få dyret til å fange dorullene.

		

Bruk kunnskapen du har om dyret, til å planlegge en
gave. En hamster vil sette pris på noe den kan gjemme
seg i, mens en kanin vil ha noe den kan leke med eller
spise frø fra.
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På liknende vis kan du lage leker av gamle filler og andre
ting.

Tunnel for mus, hamster og rotte

Drikkeflaske til hund

Du trenger
• 0,5 liters plastflaske til hamster
og mus eller 1,5 liters til rotte
• pakketeip
• syl
• saks eller kniv

Slik gjør du
1. Lag plastsylindrer av plastflaskene
ved å skjære av topp og bunn.
2. La en av flaskene beholde bunnen.
3. Teip sammen sylindrene og bruk den som har bunn, til
sist, slik at tunnelen blir en blindvei. Husk at den ikke
må bli lengre enn at den passer inn i buret.
4. Lag noen hull i toppen og bunnen av tunnelen med en
syl slik at luft kan sirkulere.

Denne flaskepatenten er kjekk når du må ta med hunden
på turer der det ikke er vann å få tak i.

Du trenger
• tre 1,5 liters plastflasker der
to har kork (da får du to gaver)
• kniv

Slik gjør du
1. Kutt den ene flasken i to deler på langs
fra topp til bunn. Få gjerne hjelp av en voksen.
2. De to halvdelene kan nå klikkes utenpå
hver av de to andre flaskene.
3. Fyller du disse flaskene med vann før
du går på tur, kan den halve flasken
brukes som drikkekar.

5. A lternativt kan tunnelen brukes når du har dyret ute
av buret. Da kan du lage den lengre og eventuelt lage
åpning i begge ender slik at du kan bruke tunnelen når
dyret går fra én person til en annen.
6. Legg ved en lapp der det står at eieren må passe på at
dyret ikke begynner å gnage på teipen.

Fôringsstasjon for gnagere
Du trenger
•
•
•
•

to 0,5 liters plastflasker
en saks
en kniv
teip

Slik gjør du
1. Kutt av toppen på den ene flasken som vist på tegningen.
2. Lag et hull nederst på siden av flasken. Hullet må være så
stort at dyret som skal få fôringsflasken, kan stikke hodet
inn og forsyne seg.
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3. Press toppen med tuten ned i flasken. Fest den med teip
slik at flasketuten henger rett over bunnen og mat kan
falle ut av tuten.

