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Jacobus is een echte knuffelaap, terwijl  
zijn zusje Fleur liever danst met de  

konijnentweeling. Als ze een niet-afgebreid  
muisje vinden, weten ze precies wat zij  
nodig heeft: een paar mensenhanden.

Met het breipatroon voor een muisje,  
voor geoefende breisters.
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Voor Fleur Ik vind je lief



Jacobus is een echte knuffelaap. Hij doet niets liever dan 
knuffelen. Als hij een van zijn vriendjes ziet, slaat hij zijn 
lange, warme armen om hem heen. Met die armen kan hij ze 
goed vasthouden. Gelukkig maar, want als hij zijn vriendjes 
kwijtraakt, is hij heel verdrietig.



Fleur is het zusje van Jacobus. Zij houdt 
helemaal niet van knuffelen. Ze vindt 
het kriebelen en is bang dat ze haar 
strikje verliest. 
Als Jacobus naar haar toe komt, roept ze 
meteen: “Niet doen, Jacobus! Ik wil niet 
knuffelen. Dag!”
En weg is Fleur.



Sem en Julia zijn vriendjes van Jacobus. Ze zijn een 
konijnentweeling en ze hebben vrolijke lange oren. 
Ook Fleur kan het goed met hen vinden. Iedere dag 
spelen en dansen ze samen.
“Kom Fleur, laten we een dansje maken!” roept de 
tweeling.
Fleur houdt de rand van haar jurk vast en begint te 
dansen. Ze draait en draait en draait.




