
Knutselinstructie voor een fotolijst met houten kralen 
 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een fotolijst met houten kralen: 

o 1 fotolijst 

o kleurrijke houten kralen 

o kleurrijke motiefkralen 

o eventueel letterblokjes 

o snoer (PP-koord of satijnkoord) 

 

U hebt deze gereedschappen nodig: 

o Schaar 

o Aansteker 

o Lijmpistool 

o Pincet 

Knutselinstructie 

 

Stap 1: experimenteren met de houten kralen 

Hebt u uw fotolijst voor u om te decoreren? Geweldig! Dan kunt u nu echt creatief 
worden: selecteer uw houten kralen en bedenk uw eigen individuele design. U kunt 
bijvoorbeeld verschillende kleuren, motiefparels en parel maten gebruiken. De 
keuze is aan u. 

Om te testen of uw kralenkeuze past bij de maat van het frame, legt u eerst een 
voldoende lang stuk snoer klaar. Smelt de uiteinden van het snoer voorzichtig met 
een aansteker. Dit voorkomt dat ze gaan rafelen en het inrijgen zal gemakkelijker 
gaan. 

Rijg de houten kralen. Test nu of het benodigde aantal kralen klopt door deze op 
de fotolijst te leggen. 

Stap 2: opplakken met hete lijm 

Nu bereiden we ons voor om met het lijmpistool te werken: leg er een knutselmat 
onder en open, indien nodig, het raam vanwege de dampen van de hete lijm. Houd 
keukenpapier, zakdoeken en dergelijke klaar. Schakel het lijmpistool in en wacht 
tot de lijm is gesmolten. 

Test eerst op de knutselmat hoe uw hete lijm zich gedraagt. Probeer een idee te 
krijgen hoe u de schoonst mogelijke lijmstippen kunt maken. 

De kralen uit de test van stap 1 kunt u het beste weer van het koord trekken, op een 
paar houten kralen na. Hierdoor hebt u meer ruimte om ze soepel te plakken. 



Daarna gaat het van theorie naar praktijk: neem de eerste kraal en doe er een 
klodder hete lijm op. Druk het met uw vingers (als er te veel lijm zit met een pincet) 
ongeveer 20 seconden op de fotolijst. Als er te veel lijm onder de kraal vandaan 
komt, veeg deze dan zo snel mogelijk met keukenpapier of zakdoeken weg, terwijl 
de lijm nog vloeibaar is. Bij twijfel kunt u de licht opgedroogde lijm alsnog 
verwijderen, maar deze gaat lelijk rafelen. 

Plak vervolgens geduldig parel voor parel individueel met de hete lijm - met 
uitzondering van de laatste houten parel. 

Stap 3: de laatste houten kraal 

Hebt u ze allemaal met succes tot de laatste parel geplakt? Uitstekend! Dan is het 

moeilijkste deel al gebeurd. Rijg de allerlaatste houten kraal. Kort de uiteinden van 

het koord in tot ongeveer 1 cm. Smelt dit weer even kort met de aansteker. Schuif 

nu de uiteinden van het koord in de aangrenzende kralen of ertussen. Een pincet 

kan hierbij helpen. 

Stap 4: de afwerking 

Plak ten slotte de laatste kraal vast. Indien nodig kunt u de uiteinden van het koord 
ook met lijm fixeren als ze tussen de parels zitten. 

Het is zover: uw DIY fotolijst met houten kralen is klaar. Nu hoeft u hem alleen nog 
maar recht te zetten of op te hangen en ervan te genieten! 
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