
Knutselinstructie grijpspeelgoed met naam 
 
Dit handwerkmateriaal hebt u nodig voor een grijpspeelgoed met naam: 

 
• 1 houten halve ring 

• 2 miniringen zonder gaten 

• Kleurrijke houten kralen 

• 3 veiligheidskralen 

• 2 motiefparels 

• 1 bel 

• Snoer (PP-koord) 

• Eventueel een stukje satijnkoord als rijghulp 

• Letterblokjes voor de gewenste naam 

 
 
U hebt deze kleine gereedschappen nodig: 
 

• Schaar 

• Aansteker 

• Pincet 

 
 
 

Knutselinstructie 
 
Stap 1: experimenteren met kralen, ringen en bellen 

Ligt het knutselmateriaal voor uw grijpspeelgoed voor u klaar? Fijn! Laten we dan 
beginnen met het knutselen: uw creativiteit is vereist! Experimenteer nu 
spelenderwijs met de opstelling van de parels, ringen en bellen. Wissel individuele 
elementen, probeer verschillende kleuren en vormen uit - en kom zo stuk voor stuk 
met heel veel plezier dichter bij uw droom grijpspeelgoed. 

We gebruiken veiligheidskralen in onze knutselinstructie. De veiligheidskraal 
heeft twee gaten van verschillende afmetingen, zodat de knoop van het 
koorduiteinde erin kan verdwijnen. Dit heeft een esthetisch voordeel. Zorg ervoor 
dat het grotere gat in de veiligheidskraal aan de buitenkant zit. U kunt ook andere 
houten kralen gebruiken. In dit geval blijft de knoop zichtbaar. 

Om het rijgen te vergemakkelijken, raden we aan een rijghulp te gebruiken. Knip 
hiervoor een stuk van het koord af of gebruik een stuk satijnkoord (zoals in ons 
voorbeeld). Smelt de uiteinden kort met de aansteker om te voorkomen dat het 
koord gaat rafelen tijdens het rijgen. U hebt later nog een stuk PP-koord nodig voor 
de middelste streng van het grijpspeelgoed.  



Stap 2: het begin van het koord 

Vind u uw grijpspeelgoed design leuk? Uitstekend! Dan begint de voorbereiding 
voor het rijgen. Leg het PP-koord dubbel - iets langer dan uw voorbereide 
grijpspeelgoed. Een lengte van 50 cm is voldoende. Bevestig de rijghulp aan de lus. 

Rijg nu eerst de veiligheidskraal met het grotere gat. Duw deze tot net voor het 
koordeinde. Maak een dubbele knoop en knip voorzichtig de koorduiteinden af met 
de schaar. Las de dubbele knoop vast met de aansteker. Schuif de knoop in het 
grotere gat in de veiligheidskraal. Controleer of de knoop in de parel vast zit en er 
niet doorheen kan glijden. De strakke knoop dient voor de veiligheid van uw kind! 

Stap 3: het rijgen 

Verheugt u op deze stap, want nu begint uw grijpspeelgoed echt vorm te krijgen: 
rijg de lenskralen, letterblokjes en motiefkralen één voor één - en kijk hoe uw 
grijpspeelgoed groeit. Rijg alleen de parels tot aan het uiteinde van de onderste 
parelstreng die u later met de halve ring verbindt. 

Het aantal kralen dat u nodig hebt, is afhankelijk van uw design en de lengte van de 
naam. Hoe langer de naam, hoe minder parels u moet gebruiken. U kunt ook 
lenskralen gebruiken in plaats van ronde kralen, om lengte te besparen. Zo blijft het 
grijpspeelgoed mooi rond. 

Stap 4: de miniringen invoegen 

Schuif voor nog meer baby speelplezier de miniringen op de halve ring. Deze kunnen 
geweldig bewegen en ook uw kind motiveren om te spelen. 

Stap 5: het grijpspeelgoed sluiten 

Nu kunt u het snoer door het andere gaatje in de halve ring rijgen. Gebruik hiervoor 
eventueel een pincet. Op het uitgestoken snoeruiteinde rijgt u nu dezelfde parels 
als aan de andere kant van de halve ring. Knip nu de lus door, zodat u twee 
koorduiteinden van dezelfde lengte krijgt. U kunt de inrijghulp verwijderen. 

Trek één van de koordstrengen uit de veiligheidskraal. Met het uitgetrokken 
koorduiteinde maakt u een simpele knoop voor de parel die voor de veiligheidsparel 
ligt. Rijg de veiligheidskraal op het eerder uitgetrokken koorduiteinde. Schuif de 
veiligheidskraal over de knoop. Deze verborgen knoop maakt de onderste 
parelstreng strakker. Net als bij de eerste stap, knoopt u het koorduiteinde dubbel 
en last u het aan elkaar. Met behulp van een pincet verdwijnt de knoop gemakkelijk 
in de veiligheidskraal. 

  



Stap 6: de middelste streng 

Rijg nu de middelste streng van uw grijpspeelgoed. Het is een voordeel om een bel 
aan het onderste uiteinde van de middelste streng te bevestigen. Enerzijds geeft dit 
de baby veel plezier dankzij het mooie rinkelen. Aan de andere kant zou u anders een 
extra knoop moeten maken aan het onderste uiteinde van de middelste streng om 
hem vast te houden wanneer u een kraal gebruikt.  

Dus verdubbel nu uw koord en trek de bel tot aan de lus. Voor gemakkelijker rijgen, 
is het beste om de twee koorduiteinden voorzichtig aan elkaar te lassen. Nu kunt u 
verschillende parels toevoegen. Zorg ervoor dat de middelste streng vrij kort blijft. 
Dit is heel belangrijk: baby's stoppen vaak speelgoed in hun mond. Als de middelste 
streng te lang is, kan een kokhalsreflex optreden. 

Stap 7: de centrale streng aan het grijpspeelgoed bevestigen 

Rijg nu de middelste streng van onderaf door de halve ring. Zorg ervoor dat er links 
en rechts elk een miniring zit. Rijg nu parels op het uitgestoken snoeruiteinde. 
Scheid nu de twee koorduiteinden weer van elkaar. 

Trek een van de koordstrengen uit de veiligheidskraal. Maak met het uitgetrokken 
uiteinde van het koord een eenvoudige knoop voor de kraal die zich voor de 
veiligheidskraal bevindt. Rijg de veiligheidskraal weer op het eerder uitgetrokken 
koorduiteinde. Schuif de veiligheidskraal over de knoop. Knoop nu het koorduiteinde 
dubbel en las het samen. 

U bent klaar! Nu kunt u met trots uitkijken naar uw zelfgeknutselde grijpspeelgoed 
met naam. We wensen het kind veel plezier bij het ontdekken van hun nieuwe 
metgezel! 
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