
H a n d l e i d i n g  

H o o i n e t

In deze verpakking:

1 handleiding

1 hooinet 

6 schroefogen

5 haken

10 borgpennen



1.Haal het hooinet uit de verpakking en vouw deze open 

op de grond.
2.Hang aan hoek 1 en 2 (linksboven en rechtsboven) 1 

haak (zie fig 1).

3.Vijs het eerste schroefoog   in de houten stalwand, of 
aan een houten paal of aan een boom. 

Begin met de linkerbovenhoek.
4.Hang dan het hooinet met haak 1 (zie fig 1) aan het 

eerste schroefoog. 
5.Neem het hooinet vast aan haak 2 en meet uit waar 

het tweede schoefoog moet komen.
6.Schroef het tweede schroefoog vast.

7.Hang het hooinet met haak 2 vast aan schroefoog 2.

8.Neem nu de linkeronderhoek van het hooinet vast 

en hang die in haak 1.
9.Doe dit ook voor de rechteronderhoek.

Fig.1



10. Het hooinet is nu dubbelgevouwen en dus de helft 
zo breed als oorspronkelijk.

Neem opnieuw de rechteronderhoek en meet af 
waar schroefoog 3 moet komen en vijs deze op die 

plaats vast.

11. Doe dit ook voor de linkeronderhoek.

12. Hang nu aan de onderste hoeken ook een haak en 

maak deze haken vast aan de schroefogen 3 en 4.

13. Vijs tussen schroefoog 1 en 2 een nieuwe schroef 
(5) en hang op die plaats aan het hooinet een nieuwe 

haak. Haak het hooinet op die plaats in het 
schroefoog.

Het hooinet hangt nu netjes op!



Boven en zijkanten dichtmaken

Met behulp van de borgpennen (10) maken we we 

bovenzijde (6) en zijkanten (4) dicht.
Klik eenvoudig de borgpennen over het dubbelgevouwen 

hooinet en de kanten zijn dicht!
De zijkanten kan je ook definitief dichtmaken met 

snelsluiters/strips.

Hooinet vullen

Klik de bovenste 6 borgpennen los en laat ze aan het 

hooinet hangen.
Maak ook het hooinet los aan haak 5 (bovenzijde, in het 

midden).
Gebruik eventueel een stokje om het net open te houden 

om gemakkelijker te vullen.



Vul het hooinet met hooi en sluit weer dicht door de 

borgpennen weer vast te klikken.

KLAAR!


