Konijnen spinnen!
Een jaar geleden heb ik leren spinnen op een
ouderwets spinnenwiel. Wat is dat een moeilijke
techniek! Toen het met een schapenvacht redelijk
ging, ben ik gaan oefenen met konijnenharen. En het
lukte zowaar! Het wordt nog geen egale draad, maar
dat kan ook juist een leuk effect geven als je ermee
gaat haken of breien. Wil je ook een bolletje
gesponnen wol van je langharige konijn? Geef het
aan me door. Ik heb nog geen prijs bepaald, maar
daar komen we wel uit. Iets leuks maken van dat
bolletje… dat mag je zelf doen. Ik blijk niet zo goed te
zijn met breipen, vilt- of haaknaald.

Aanbieding
Een bolletje door mij gesponnen draad van jouw langharig konijn,
bij het maken van een afspraak in 2014.

Konijn zonder jas
Die mooie langharige pluisvachtjes zijn prachtig. In de zomer worden langharige
konijnen echter soms van hun bontjas ontdaan omdat het bijzonder warm wordt voor
het dier.* Daarnaast is een dergelijke haardos vaak moeilijk om bij te houden. Het
kost heel wat tijd en zweet voor alle klitten en losse haren eruit zijn. Regelmatig moet
ik de vacht dan ook scheren omdat er teveel klitten inzitten of omdat de eigenaar dan
tijdelijk niet hoeft te kammen. In deze periode krijg ik dan de vraag of een dier het
niet koud krijgt. Natuurlijk haal je een isolatielaag weg als de vacht geschoren wordt.
Staat het konijn binnen dan gaat de verwarming meestal aan en heeft het dier het
niet koud. Verblijft het in een buitenhok dan kun je een berg stro in het hok leggen.
Een konijn maakt zelf een hol als hij het te fris krijgt.
* Op de website van de Nederlandse vereniging van
angorakonijnenfokkers is te lezen: “Omdat de warme
dichte wol er door mensen is opgefokt, zullen zij die
er ook weer af moeten halen. In de praktijk betekent
dit dat de angora minstens elke 3 maanden geknipt
moet worden; bij hitte of in noodgevallen vaker.”

Benieuwd naar jouw mening
Hanteer ik uw konijn op een goede manier? Heeft u iets aan mijn adviezen gehad?
Wat vind je van het tempo waarop ik werk? Zijn de kosten van invloed op het wel of
niet maken van een afspraak? Alles kun je kwijt in het gastenboek op mijn website.
Weetje
Weet een konijn welk voer slecht is? Het antwoord treft u hieronder op zijn kop aan:

Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief, mail dan naar info@konijn-advies.nl

Corine Vos · 06-30887066 · info@konijn-advies.nl · www.konijn-advies.nl · KvK 50373625

