
Knutselinstructie voor 
een schattige melktandendoosje ketting 

 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een melktandendoosje ketting: 

o 1 melktandendoosje 

o Motiefparels 

o Kleurrijke houten kralen 

o Letterblokjes voor de naam 

o 2 veiligheidskralen 

o 1 m koord (PP-snoer) 

 

Deze kleine materialen hebt u nodig: 

o Schaar 

o Aansteker 

o Pincet 

o Grote naald, eetstokje, spies of iets dergelijks 

 

 

Knutselinstructie 

 

Stap 1: het experimenteren met de kralen 

Laat uw creativiteit de vrije loop: speel met uw parels en leg twee parelstrengen 
neer. In ons voorbeeld draagt één parelsnoer de naam van het kind en een tweede 
heeft mooie motiefparels. 

Het is aan te raden om aan het uiteinde van elke streng een veiligheidskraal te 
gebruiken, zodat de knoop aan het einde van de streng erin kan verdwijnen. 

Stap 2: het koord om het melktanddoosje binden 

Bind het koord strak om het melktandendoosje met een dubbele knoop – en wel op 

zo’n manier dat het koord in de daarvoor bestemde inkeping ligt. 

Stap 3: de kralen rijgen 

Smelt het uiteinde van het koord met een aansteker en druk het zo plat mogelijk met 

uw vingers. Dit is om het gemakkelijker te rijgen. Rijg nu de eerste parelstreng, met 

uitzondering van de veiligheidskraal. 

  



Stap 4: afwerking van de parelstreng 

Maak een eenvoudige knoop achter de laatste parel. Deze moet zo dicht mogelijk 
bij de laatste parel liggen. U kunt daarbij een grote naald, eetstokje of spies 
gebruiken. Leid dit hulpmiddel in de lus van de nog losse knoop en schuif de knoop 
heel dicht bij de parel. 

Rijg vervolgens de veiligheidskraal met de grotere opening naar buiten gericht. 
Trek met een beetje kracht de veiligheidskraal met de kleinere opening over de 
eenvoudige knoop. 

Maak nu een dubbele knoop zo dicht mogelijk bij de grotere opening van de 
veiligheidskraal. Gebruik de schaar om het uiteinde voorzichtig in te korten. Smelt 
de dubbele knoop met de aansteker en schuif of druk hem met een pincet in de 
grotere opening van de veiligheidskraal. 

Stap 5: de tweede kralenstreng 

Nu wordt het gemakkelijk, want u kent deze stap al: herhaal stap 3 en 4 voor de 
tweede parelstreng. 

Klaar! U hebt uw gepersonaliseerde melktandendoosje met een mooie 
melktandendoosje ketting in uw handen. Moge ze de melktanden van uw lieveling 
bewaren als herinnering. 
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