
Handwerkinstructie jaarketting 

 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een jaarketting: 

o ca. 7,5 m snoer (PP koord of satijn koord) 

o min. 365 houten kralen 

(366 houten kralen voor een schrikkeljaar als februari 29 dagen heeft in 

plaats van 28) 

 

U hebt deze kleine gereedschappen nodig: 

o Naald en draad 

o Schaar 

o Aansteker 

Handwerkinstructie 

Stap 1: kleur kiezen voor de houten kralen 

In de eerste stap zal het kleurrijk en leuk zijn – want nu kiest u voor elke maand een 
geschikte kleur voor uw houten kralen! 

De gebruikelijke kleurpaletten voor jaarkettingen met houten kralen zijn: 

• Lente: groentinten 
• Zomer: gele tinten 
• Herfst: roodtinten 
• Winter: blauwtinten 

In ons voorbeeld hebben we de volgende houten kralen kleuren gekozen: 

• Januari: donkerblauw (31 parels) 
• Februari: hemelsblauw (29 parels) 
• Maart: lichtturkoois (31 parels) 
• April: groen (30 parels) 
• Mei: lemon (31 parels) 
• Juni: pastelgeel (30 parels) 
• Juli: geel (31 parels) 
• Augustus: oranje (31 parels) 
• September: rood (30 parels) 
• Oktober: donkerroze (31 parels) 
• November: bordeauxrood (30 parels) 
• December: blauwpaars (31 parels) 



De Schnullerkettenladen heeft echter zo'n grote verscheidenheid aan kleurrijke 
houten kralen voor u klaarstaan, zodat u nog veel meer kleuren kunt kiezen voor uw 
individuele houten kralen jaarketting. 

Stap 2: het voorbereiden om in te rijgen 

Verdubbel nu de door u gekozen snoer. Voordat we de vele kleurrijke houten kralen 
rijgen, laten we een klein trucje gebruiken om het rijgen gemakkelijker te maken: rijg 
eerst een stuk naaigaren door een naainaald. Knoop de draad vervolgens aan de lus 
van uw koord. Met de naald is het rijgen van de houten kralen kinderspel. 

We raden u ook aan om de uiteinden van het snoer te smelten met een aansteker, 
zodat ze niet gaan rafelen. 

Stap 3: de lus 

In plaats van een simpele knoop maken we nu een lus met de twee uiteinden van het 
koord door beide koorden om zichzelf heen te slingeren. Maak de ontstane knoop 
vast. 

Nu hangen de twee uiteinden van het snoer nog zichtbaar aan de lus. We willen deze 
verbergen. Om dit te doen, rijgt u eenvoudig de eerste houten kralen van januari 
met de naald en schuift u ze over de uiteinden van het koord. 

Als dit wat moeilijker is, kunt u de uiteinden van het snoer met de naald vanuit de 
tegenovergestelde richting door de draadgaten van de parels duwen. 

Stap 4: de houten kralen rijgen 

Rijg nu de resterende houten kralen, kraal voor kraal: eerst die van januari, dan die 
van februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en 
december. 

Is het niet leuk om uw persoonlijke jaarketting te zien groeien? Het kleurverloop 
van maand tot maand is gewoon prachtig om naar te kijken! 

Stap 5: de afwerking 

Laatste ronde: knoop nu een lus aan het uiteinde van de houten kralenketting zoals 
in stap 3. Zorg ervoor dat de knoop zo dicht mogelijk achter de laatste kraal zit. 

Knip voorzichtig de uiteinden van het snoer af tot ongeveer 2,5 cm. Smelt de 
uiteinden van het koord en schuif ze in de draadgaten van de laatste houten kralen. 

U bent klaar! En beleef nu veel plezier tijdens het verkennen en leren kennen van de 
jaarcyclus met uw zelfgemaakte jaarketting! 
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