
 
  



Decoratieve bescherming: 

een zelfgemaakte houten kralen onderzetter 

Mooie helper voor op de eettafel: met deze knutselinstructie kunt u een 
decoratieve onderzetter maken van ruw, onbehandeld esdoornhout. Deze 
houtsoort is bijzonder robuust. Visueel doet deze houten kralen onderzetter 
herinneren aan Scandinavisch geïnspireerde woontrends die verbondenheid met de 
natuur en gezelligheid beloven. 

Onze verscheidenheid aan knutselmateriaal biedt verschillende mogelijkheden 
voor u: in ons voorbeeld hebben we 36 ruwe houten kralen met een diameter van 
15 mm gebruikt. Hierdoor ontstaat een 6-hoekige onderzetter met een diameter van 
ca. 11 cm. U kunt ook kleinere houten kralen gebruiken. Deze moeten echter 
allemaal even groot zijn, zodat wat u erop plaatst stabiel staat en niet wiebelt. 

Als snoer raden we een koord met bijpassende kleur aan, zoals ons hennepkleurig 
PP-polyester koord – omdat dit later zichtbaar zal zijn tussen de kralen. 

Het knutselproces is iets gecompliceerder. We raden u aan om minimaal 30 minuten 
tijd te nemen. Veel plezier met knutselen! 

Hebt u niet zoveel tijd of wilt u iets eenvoudigers maken? Probeer dan wellicht een 
speenketting te knutselen. Ook andere knutselinstructies voor woonaccessoires 
en alledaagse accessoires vindt u bij ons. Veel plezier bij het ontdekken! 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een houten kralen onderzetter: 
 

 

 

o 36 ronde kralen (ruw, minimaal 15 mm in diameter) 

o ca. 1,5 m snoer (hennepkleurig PP koord) 

  



U hebt deze kleine gereedschappen nodig: 

 

  
Schaar Aansteker 

 

Knutselinstructie 

Stap 1: de binnenring 
 

 

We beginnen met het belangrijkste stuk van uw zelfgemaakte houten kralen 
onderzetter: de binnenring! Om dit te doen, smelt u de uiteinden van het PP-koord 
voorzichtig met een aansteker en rolt u ze plat met uw duim en wijsvinger. Dit maakt 
het gemakkelijker om de houten kralen te rijgen. Rijg nu 6 parels en maak een 
dubbele knoop enkele centimeters voor één van de uiteinden van het koord. 

Stap 2: het begin van de tweede rij houten kralen 
 

 

Rijg nog een kraal op het lange uiteinde van het koord. Deze zit nu direct boven een 
parel. Leid vervolgens het koord door de kraal ernaast. Zo kunt u rondom meer 
houten kralen toevoegen, zodat u altijd afwisselend een kraal en een opening krijgt. 

  



Stap 3: de eerste knoop 
 

 

Als u het korte uiteinde van het koord hebt bereikt, gebruikt u het om een 

eenvoudige knoop te maken bovenop de vorige dubbele knoop. Knip voorzichtig 

het korte uiteinde van het snoer af en smelt de knoop met de aansteker. 

Stap 4: de openingen in de tweede rij houten kralen sluiten 
 

 

Nu willen we de gaten dichten van de tweede rij parels, die we zojuist hebben 

gerijgd: om dit te doen, haalt u het snoer door een van de bovenste parels. Rijg nog 

een houten kraal en haal het koord door de volgende bovenste kraal. Doe dit 

eenmaal rondom. 

  



Stap 5: afwerking van de tweede rij houten kralen 
 

 

Als u de laatste kraal hebt geregen om de tweede rij af te werken, raden we aan om 
het koord, voor meer stabiliteit, door de volgende twee houten kralen te halen. 

Stap 6: het begin van de derde rij houten kralen 
 

 

Nu beginnen we met de derde en laatste rij houten kralen: Rijg eerst twee houten 
kralen tegelijk. Beiden liggen direct boven een houten kraal. Leid nu het koord door 
de parel die er vlak naast zit. 

  



Stap 7: de derde rij houten kralen vervolgen 
 

 

Nu kunt u ontspannen stap 6 herhalen totdat u helemaal rondom bent geweest. U 
hebt nu dus rondom twee parels direct naast elkaar, met een opening van één parel 
tussen elk van hen. 

Stap 8: de openingen in de derde rij houten kralen sluiten 
 

 

Nu willen we, net als bij stap 4, de openingen in de derde rij kralen sluiten: rijg 
hiervoor het koord door twee van de bovenste kralen. Rijg nog een houten kraal en 
haal het koord door de volgende twee bovenste kralen. Doe dit totdat de hele rij is 
voltooid. 

  



Stap 9: de afwerking 
 

 

Maak nu een stevige dubbele knoop. Kort deze in en las hem met de aansteker. 

Stap 10: de onderzetter omdraaien 
 

 

U bent klaar! Draai nu uw zelfgemaakte houten kralen onderzetter om. Dit is nu 

het steunvlak. Veel plezier met dit stijlvolle DIY woonaccessoire! 
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