
 
  



Voor beweging in de kinderwagen: 
een zelfgemaakte kinderwagenmobiel 

Een mobiel is ideaal voor de kinderwagen aangezien het kind zich er geheel op kan 
concentreren en zo de zintuigen kan trainen. Met onze knutselhandleiding creëert u 
in een handomdraai een uniek kinderwagenmobiel. De moeilijkheidsgraad van deze 
knutselhandleiding ligt niet hoog voor ervaren knutselaars, maar ook als onervaren 
knutselaar kunt u zonder problemen een fraai en origineel stuk aan elkaar rijgen. Als 
beginnend project voor ongeoefenden raden we eerst onze knutselhandleiding 
fopspeenkettingaan. De benodigde tijd ligt tussen de 10 - 15 minuten. Wij wensen 
u alvast veel knutselplezier. 

 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een kinderwagenmobiel: 
 

 

 

o 1 Halve ring 

o 1 Clip 

o Kralen met motief 

o Letterblokjes 

o Houten kralen 

o 1 Belletjes (15mm) 

o 1m PP Koorden of Satijnen snoer 

o 1m Elastiek 2mm  



U hebt deze kleine gereedschappen nodig: 
 

 Schaar 

 

 Aansteker 

 

 Heerser 

 

 Pincet 

 

Knutselinstructies kinderwagenmobiel 

 

Stap 1: experimenteren met kralen en ringen 
 

U vindt al het benodigde knutselmateriaal in onze shop. Wanneer u het materiaal 

voor u heeft kunt u met knutselen beginnen. Begin met het ontwerp dat u voor ogen 

heeft. Leg de materialen in de juiste positie en zie of het u bevalt. Wanneer u er zeker 

van bent dat u de gewenste combinatie gevonden heeft kunt u beginnen. Vooraf de 

volgende belangrijke informatie: Een kinderwagenmobiel mag wettelijk een 

maximale lengte van 22 cm hebben (lengte exclusief clip). 

Stap 2: de clip bevestigen 
 

 

We steken als eerste een lus door de clip en maken een knoop met de lus. U heeft nu 
twee stukken koord. Het makkelijkst is het om de twee separate stukken koord 
voorzichtig met elkaar te versmelten. Dit maakt het rijgen van de kralen aanzienlijk 
eenvoudiger. 

  



Stap 3: de houten kralen rijgen 
 

 

U kunt nu verschillende soorten en maten kralen rijgen. Aan het einde rijgt u dan de 

halve ring. 

Stap 4: de speelstreng 
 

 

U kunt aansluitend nog gewone kralen en kralen met motief in het mobiel 
integreren. 

U kunt nu een veiligheidskraal aan het einde rijgen, of een gewone kraal. Het 
voordeel van de veiligheidskraal is dat u de knoop hierin kunt laten verdwijnen 
aangezien het boorgat aan de ene zijde groter is. In ieder geval rijgt u een kraal en 
maakt u een knoop die u laat smelten met een aansteker. 

  



Stap 5: de bevestiging voor het onderste deel 
 

 

U steekt nu het rubberen koord door het linker buitengat van de halve ring. Rijg op 
het einde van het rubberen koord nog enkele kralen en maak op het uiterste einde 
een knoop die u smelt. Hier kunt u eveneens met veiligheidskralen werken om de 
knopen weer te verbergen. 

Stap 6: de kralen van de spelring rijgen 
 

 

Rijg met het rubberen koord nu de kralen, letterblokjes en eventueel ook een 
belletje.  



Stap 7: de afgewerkte kinderwagenmobiel 
 

 

Steek nu het rubberen koord door het rechter gat in de halve ring en rijg dan nog 
een paar kralen bovenop de halve ring. Maak een knoop en smelt deze met een 
aansteker. Controleer tenslotte nogmaals alle knopen ten behoeve van de veiligheid 
van uw kind. 

En klaar is uw eigen gemaakte kinderwagenmobiel. 
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