Skäm bort din katt!
r – och lite till

Ge din smarta katt vad den behöve

Hej kompis!
Kul att träffa dig och din smarta katt.
Smarta katter är riktiga livsnjutare. Och med nio liv att njuta av, så har de full koll på vad som gäller: Det ska finnas
god mat, kärlek och roliga saker att göra! Så enkelt är det.
Med de här små tipsen vill vi hjälpa dig att få ut ännu mer av livet med din smarta katt. Nyckeln till framgång är så
klart kärlek. (Och lite knep och knåp.)
Det finns många roliga saker du kan skapa själv för att katten ska bli överlycklig. Vad sägs om direktsänd katt-TV med
livs levande småfåglar? En dygnetruntöppen kattkliarservice? En hemlig katthängmatta där katten kan ligga gömd
och bekvämt speja på allt och alla? Eller en…
Ha så kul!

1. Hemliga katthängmattan
Med en egen hängmatta är katten med där det händer, på sitt eget hemliga sätt. Alltså helt
osynlig och mystiskt gömd. Men ändå jättenära, rakt under din favoritfåtölj, knaprandes på
sitt favoritsnacks.
1

Använd ett tåligt tyg, något mjukt och skönt till
stoppning, starka snören, tumstock, sax, nål och tråd.

2

Det är bäst om fåtöljbenen är lite utåtvinklade eller
om det finns någon form av tvärslå i underredet, så
att hängmattan hänger kvar.

3

Mät avståndet mellan fåtöljens ben så du vet hur
mycket tyg som behövs. Ta dubbla mängden, så har
du till två lager.

4

Klipp ut tyget och lägg in stoppningen mellan de två
lagren. Klipp snöret i fyra bitar som är lika långa som
hängmattan, plus ett par tre decimeter extra så att de
går att knyta ihop i båda ändarna. Placera snörena i
ytterkanterna av hängmattans fyra sidor.

5

Sy ihop och knyt fast. Klart!
Nu vet du var katten håller hus.

2. Direktsänd Katt-TV
Katter 6älskar naturprogram, särskilt om de handlar om småfåglar. Så vad kan vara bättre än
att ha sin egen direktsända småfågelskanal?
1

Du behöver en 0,5 l PET-flaska, två träskedar, en
skruvögla med bricka och mutter, ett starkt snöre och
fågelfrö. Glöm inte en syl och en spetsig kniv att göra
hål med (var försiktig).

2

Gör fyra hål i PET-flaskan så att du kan sticka skedskaften
rakt igenom flaskan. Se till att hålen sitter olika högt så att
du får lagom lutande slevar som fågelfröet kan rinna ut på.

3

Gör hål i korken och skruva i skruvöglan med bricka och
mutter så den sitter fast ordentligt.

4

Stick in skedarna, fyll på med fågelfrö, skruva på
korken och häng upp i takrännan utanför fönstret.

5

Mjaaaauuuuu äntligen börjar programmet!
Finns det snacks?

Varning: Inte för barn under 3 år. Bygg inte utan vuxen tillsyn. Lämna inte katten ensam när den
leker. Katters individuella storlek kan variera, bygg-instruktionerna är tänkta för en normalstor vuxen
katt (4 kg). Anpassa instruktionerna och byggnadsstorlekarna efter din egen katts storlek och ras.
Tänk på att konstruktionen kanske innehåller vassa kanter.

3. Dygnetruntöppen kattkliarservice
Alla som har nio liv, vet att något av det bästa som finns är att bli kliad på ryggen.
Men tyvärr måste ju ens människa vila fingrarna ibland, kanske rent av sova. Eller gå
och göra något som heter jobba. Undrar vad det är för något?
1

Du behöver tre-fyra flaskborstar, två-tre runda små träbitar* t ex från en
gardinstång (2,5 x 2,5 x 2,5 cm), två plywoodskivor (30 x 30 cm) en
mattbit eller en bit kraftigt tyg, matt-halkskydd, starkt klister, tumstock,
märkpenna, avbitartång och en borrmaskin.

2

Knipsa av varje borste från skaftet, men låt 2,5 cm av skaftet sitta kvar.
Knipsa av öglan i toppen av borsten och klipp av borsthåren 2,5 cm in. Nu
är borstarna likadana i båda ändar.

3

Borra ett hål genom var och en av de små 2,5 cm-träbitarna. Hålet ska
vara precis så stort att det passar att trycka ner två borstskaft i det. Sätt
klister på borstskaften och tryck dit ett skaft i träbiten från varje håll.
Nu har du en lång borste som räcker till en katt.

4

Klistra ihop de två plywoodskivorna till en tjock och stabil skiva som inte
välter av en ivrig katt. Klä in den i mattbiten/tyget och klistra eller häfta fast
med en häftpistol på undersidan. Klistra fast en bit matt-halkskydd underst
närmast golvet.

5

Lägg tumstocken diagonalt över skivan. Gör märken med pennan ungefär
10 cm in från hörnen. Borra hål som passar till ett borstskaft. Sätt klister
på skaften och tryck dit dem. Klart! Lägg lite kattsnacks i mitten av konstruktionen så ska du se att katten snart kommer travandes.
*Det blir snyggt om du målar träbitarna i samma färg som flaskborstarna.

Varning: Inte för barn under 3 år. Bygg inte utan vuxen tillsyn. Lämna inte katten ensam när den
leker. Katters individuella storlek kan variera, bygg-instruktionerna är tänkta för en normalstor vuxen
katt (4 kg). Anpassa instruktionerna och byggnadsstorlekarna efter din egen katts storlek och ras.
Tänk på att konstruktionen kanske innehåller vassa kanter.

4. Kattpartytält
Det är härligt att tälta, särskilt om det är ens egen människa som har byggt tältet åt en.
Och om det finns snacks!
1

Använd två klädgalgar* till tältstänger, en T-tröja (storlek M, dam) till
tältduk och en kraftig kartongbit (ca 40 x 40 cm) till tältgolv. Du behöver också stark tejp, säkerhetsnålar, avbitartång och en platt tång.

2

Klipp av kroken från galgarna med avbitaren. Böj galgarna till rundade
bågar, så de blir som tältstängerna i ett vanligt kupoltält. Använd en platt
tång om det blir för svårt med bara fingrarna.

3

Korsa tältstängerna och tejpa ihop dem ordentligt på mitten. Gör ett litet
hål i kartongens fyra hörn och stick ned tältstängerna i hålen. Låt de
gå igenom ca 3–4 cm och böj sedan in ändarna och tejpa fast dem på
undersidan av kartongen.

4

Dra T-tröjan/tältduken över konstruktionen så att halsen/ingången
hamnar mitt på en av sidorna. Vik ner ärmarna och resten av tyget till
undersidan av kartonggolvet, sträck tyget och sätt fast alltihop med
säkerhetsnålar. Klart!

5

Eller nej, vänta, vi glömde ju det viktigaste…
finns det PartyMix i partytältet månntro? Spinn, spinn…

Varning: Inte för barn under 3 år. Bygg inte utan vuxen tillsyn. Lämna inte katten ensam när den
leker. Katters individuella storlek kan variera, bygg-instruktionerna är tänkta för en normalstor vuxen
katt (4 kg). Anpassa instruktionerna och byggnadsstorlekarna efter din egen katts storlek och ras.
Tänk på att konstruktionen kanske innehåller vassa kanter.

*Enkla metallgalgar, som hos kemtvätten.
Ta dubbla galgar och tejpa ihop dem efter
steg 3 om de känns för instabila. Ta även
dubbla kartongbitar och klistra ihop dem,
om bara en känns för mjuk.

