
 
  



Decoratief beschermingssymbool: 

houten kralen deco ster 

Sterren fascineren ons al millennia. De ster is een beschermingssymbool en een 
wegwijzer. Geen wonder dus dat we hem graag als een 5- of 6-punts geometrische 
vorm voor decoratie willen gebruiken. En nu verschijnt deze knutselinstructie: 
gebruik deze tutorial om uw eigen persoonlijke houten kralen deco ster te maken! 

Voor de deco ster gebruiken we kralen van 15 mm. Dit resulteert in een diameter 
(van het ene punt naar het andere punt) van ongeveer 11 cm. De houten kralen 
mogen niet kleiner zijn, omdat het snoer er meerdere keren doorheen wordt 
gehaald. Het is ook aan te raden om een bijpassend gekleurde koord te gebruiken, 
dat past bij de houten kralen, want dit is zichtbaar tussen de kralen. 

Het maken van een houten kralen deco ster is eenvoudig met onze instructies, maar 
vereist geduld en fijngevoeligheid. Houdt voor de eerste keer rekening met 
ongeveer 30 minuten. 

Deze knutselinstructie is ook een geweldige kans om samen met kinderen te 
knutselen: Wat dacht u van het maken van meerdere sterren als 
kerstboomversiering? Speel vrolijke kerstliederen af, zet een kopje thee of maak 
een kinderpunch en verheug u op een gezellige middag knutselen met de kinderen. 
Wilt u nog meer knutselen? Ontdek dan onze andere knutsel tutorials voor 
kinderaccessoires of woondecoratie. Bij de Schnullerkettenladen is geschikt 
knutselmateriaal in overvloed voor u beschikbaar. We wensen u veel contemplatief 
plezier! 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een houten kralen deco ster: 
 

 

 

o ca. 1,5 m snoer (PP-koord of satijn koord) 

o 25 gekleurde houten kralen (minimaal 15 mm in diameter) 

o optioneel 2 veiligheidskralen 

  



U hebt deze kleine gereedschappen nodig: 

 

   
Schaar Aansteker Pincet 

 

Knutselinstructie 

Stap 1: experimenteren met de kralen 
 

 

Een geometrische vorm weergeven zoals een 5-puntige ster met houten kralen is 
niet zo eenvoudig. Om een eerste gevoel voor de vorm te krijgen, raden we aan om 
in de eerste stap de 25 houten kralen in de gewenste vorm klaar te leggen. 

Zeker als u met verschillende kleuren werkt, zoals in ons voorbeeld, mag u deze 
stap niet overslaan. 

Dit gaat het makkelijkst als u eerst de binnenring van 10 parels klaarlegt. Voeg 
vervolgens de 5 sterpunten van elk 3 kralen toe. 

Stap 2: het rijgen 
 

 

Hebt u de houten kralen voor uw decoratieve ster gekozen? Geweldig! Smelt eerst 
de koord uiteinden lichtjes met een aansteker en druk ze plat. Dit wordt gebruikt om 
het rijgen van de houten kralen gemakkelijker te maken. 



Rijg nu de 10 parels voor de binnenring en schuif ze een paar centimeter tot aan het 
koord uiteinde. 

Stap 3: de binnenring en de basis van de sterpunten 
 

 

Sluit de ring door een strakke dubbele knoop te maken met het kortere 
snoeruiteinde. Rijg 2 kralen aan het lange koord uiteinde. Dit zijn de onderste twee 
parels van een sterpunt. 

Leid vervolgens het langere snoer uiteinde door de kraal die aan de zijkant onder 
de twee zojuist geregen kralen ligt. 

Stap 4: de basis van de resterende sterpunten 
 

 

Ga nu verder zoals in stap 3 (rijg telkens 2 kralen en leid het koord door de kraal 

eronder) rondom, totdat u het startpunt hebt bereikt. Maak het snoer na elke keer 

goed vast. 

  



Stap 5: de punt van een sterpunt 
 

 

Leid nu het lange snoer uiteinde door een kraal van de puntbasis. Rijg vervolgens 
nog een kraal op het koord. Dit is de top van de eerste sterpunt. 

Leid het koord door de andere kraal van de sterpuntbasis, door de kraal aan de 
zijkant van de parelring eronder en omhoog door de volgende kraal van een 
puntbasis. 

Stap 6: de overige sterpunten 
 

 

Voeg net als in stap 5 de resterende sterpunten toe. Maak het koord na elke stap 
goed vast. Gebruik vervolgens het korte snoer uiteinde om een eenvoudige knoop 
te maken vanaf het begin naar de vorige dubbele knoop. Kort de snoer uiteinden in 
en las de knoop vast met de aansteker. 

  



Stap 7: het koord om op te hangen 
 

 

Om de ster op te hangen, voegen we nu een lus toe van een ander stuk snoer. Smelt 
hiervoor eerst deze koord uiteinden met een aansteker, zodat het beter kan worden 
geregen. 

Rijg dit snoer door een van de sterpunten kralen. 

Stap 8: de lus 
 

 

Maak nu een eenvoudige knoop met het koord enkele centimeters boven de 
sterpunt kraal, zodat er een lus ontstaat. 

Als de zichtbare knoop u niet stoort, bent u nu klaar. Als u hem wilt verbergen, gaat 
u verder met stap 9 en 10. 

  



Stap 9: de eerste veiligheidskraal 
 

 

Rijg nu eerst een veiligheidskraal met de grotere opening. Schuif hem over de 
knoop van de lus. Maak vervolgens een eenvoudige knoop op de veiligheidskraal 
met de twee snoer uiteinden. 

Stap 10: de afwerking 
 

 

Rijg nu een tweede veiligheidskraal, dit keer met de kleinere opening eerst. Schuif 
de kraal krachtig over de eenvoudige knoop. De eenvoudigste manier om dit te doen, 
is door elk snoer uiteinde naar links en rechts te trekken. 

Maak nu een dubbele knoop en kort de snoer uiteinden voorzichtig in met een 
schaar. Smelt de dubbele knoop met de vlam van een aansteker. Gebruik eventueel 
een pincet om de knoop in de grotere opening van de veiligheidskraal te duwen, 
totdat deze niet meer zichtbaar is. 

U bent klaar! Neem uw zelfgemaakte ster bij de lus op en kijk ernaar. Met een kleine 
spijker in de muur of met plakband op de deur wordt uw individuele houten kralen 
deco ster al snel onderdeel van uw persoonlijke leefomgeving. 

  



 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Duitsland 

Website: Schnullerkettenladen.de 

e-mailadres: kontakt@schnullerkettenladen.de 

telefoonnummer: +49(0)30/42805260 

 

 

Meer knutselinstructies van Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/nl/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/nl/knutselinstructies-voor-baby-accessoires

