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Hoe verwerk je de as in de desbetreffende zak: 
 

Benodigdheden van thuis: strijkijzer en strijkplank. 
Het verwerken van de as gaat het fijnste als je met 2 personen bent. Wanneer er een extra zakje om 
de as in de urn zit, is het verstandig om alleen de as over te brengen in de zak die je van Knuffel Mij 
hebt gehad.  
Let op: Er kan stof vrij komen als je de as overgiet in de zak van Knuffel Mij. Om dit tegen te gaan giet 
je de as rustig over in de zak. 
 
Laat vervolgens het strijkijzer warm worden. Let op: Zorg dat de stoomstand van de strijkijzer UIT 
staat, of niet gebruikt wordt! 
         
Het dichtmaken van de zak: 
(in de voorbeeldfoto’s hebben wij gebruik gemaakt van zand) 

- Pak met je vingers de zak aan de bovenkant van de as vast. (zie foto 1.) 
- Wanneer de as in de zak zit, moet je proberen om hem dicht te drukken zonder al te veel 

lucht erin achter te laten (vacuüm). (zie foto 2.) 
- Bij het sluiten van de zak dien je genoeg afstand te nemen tussen het as en het 

daadwerkelijke gedeelte die dicht gestreken wordt.  Gebruik hiervoor een stuk van minimaal 
4 vingers. Dit zodat de as indien nodig, nog gevormd kan worden. (zie foto 3.) 

- Vouw het bakpapier dubbel. 
- Leg het uiteinde van de zak tussen het bakpapier in. (zie foto 4.) 
- Het gedeelte van de zak die nog over is, nadat je gemeten hebt met 4 vingers, moet je dicht 

maken. 
- Zet het warme strijkijzer erop, en beweeg 50 seconde rustig heen en weer zodat de zak 

zichzelf kan sluiten. (zie foto 5.) 
- Laat vervolgens de zak liggen totdat deze afgekoeld is. (zie foto 6.) 
- Je kan eventueel het gedeelte van het dichtgemaakte stuk eraf knippen, zorg er wel voor dat 

je minimaal 2 cm van de ruimte afblijft waar de as in zit. 
- Op foto 7. Kan je het eindresultaat zien wanneer de zak afgekoeld is, en de ruimte helemaal 

gevuld is met as. 
 
De zak in de knuffel stoppen: 
Wij leveren de knuffel helemaal gevuld met de vulling van de knuffel. Het is aan jullie om de vulling 
er voor zover uit te halen, dat de zak met de as in de knuffel past. 
Tip: Haal er iets meer vulling uit, dan dat de volume is van de zak, hierdoor kan je tussen de zak en de 
rits ook nog vulling gebruiken waardoor de knuffel zachter aan voelt. 
Let op: omdat de zak vacuüm dicht gemaakt is, kan de knuffel op sommige plaatsen hard aanvoelen 
omdat de as altijd naar beneden zakt. Dit kan je altijd nog weg kneden wanneer je de knuffel vast 
hebt om te knuffelen. 
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1.   Vanaf de as vastpakken 
 

2.   Dichtstrijken 
 

3.  4 vingers afmeten 
 

4.  Zak tussen bakpapier leggen 
 

5.  50 seconden dichtstrijken 
 

6.  Zak laten liggen totdat deze afgekoeld is 
 

7.  Eindresultaat na het verspreiden van de as 


