
 
  



Veelzijdig en opgeruimd: 
een kralen wandhouder voor keukenpapier, 
handdoeken en meer 

We kennen het allemaal: we irriteren ons snel aan alledaagse voorwerpen zoals een 
sjaal of keukenrol die rondslingeren, of in de weg staan, of die we keer op keer op 
een andere plek leggen. Ophangen is de oplossing! Dit werkt bijzonder stijlvol met 
een wandhouder van kralen, die we gemakkelijk aan een haakje of spijker kunnen 
ophangen. 

Met deze knutselinstructie van Schnullerkettenladen maakt u zelf zo'n houder 
van kralen. Hij heeft een uittrekbare stang, dus hij is niet dicht. Hierdoor kunt u hem 
ook gebruiken om rollen zoals keukenrollen of toiletpapierrollen op te hangen. Als 
u in plaats daarvan handdoeken, theedoeken, sjaals, halsdoeken of iets dergelijks 
wilt ophangen, vindt u hieronder alternatieve dichte kralen wandhouders. 

In ons voorbeeld gebruiken we siliconen kralen en siliconen ringen, die geschikt 
zijn voor vochtige ruimtes, zoals de keuken of badkamer. Wilt u iets ophangen in uw 
slaapkamer, woonkamer of kinderkamer, dan zijn houten kralen en houten ringen 
ook een leuk idee. 

Gebruik bij het zelf knutselen van onze keukenrolhouder zeker een satijnkoord. 
Omdat ons PP-polyester koord niet 4 keer door de 15 mm siliconen kralen past die 
tussen de twee kralenstrengen en de ringhouder zitten. Bovendien is het koord in 
alle 3 kralenhouder varianten zichtbaar, zodat een satijnkoord in een bijpassende 
kleur er bijzonder mooi uitziet. 

We raden deze knutselinstructie aan voor ervaren hobbyisten, omdat met name de 
stappen 5 tot 8 een beetje lastig kunnen zijn. Ontdek onze andere 
knutselinstructies voor woonaccessoires – inclusief eenvoudigere 
knutselprojecten. We wensen u veel plezier bij het knutselen! 

  



U hebt dit knutselmateriaal nodig voor een kralen wandhouder: 
 

 

o kleurrijke siliconen kralen of houten kralen 

o 3 siliconen miniringen of mini grijpspeelgoed 

o 2 meter satijnkoord 

o 1 ronde staaf die iets langer is dan de rol die u wilt ophangen 

U hebt deze kleine gereedschappen nodig: 

 

 
Naald en draad 

 

 
Schaar 

 

 
Aansteker 

 

 
Pincet 

 

Knutselinstructie 

Stap 1: experimenteren met de kralen 
 

 

Leg de ringen en kralen klaar. U kunt de kralen wandhouder later aan een spijker of 
haak aan een ring ophangen. De andere twee ringen houden de stang vast waarover 
u uiteindelijk de keukenrol of toiletpapierrol schuift. 

Kies ook veel felgekleurde parels voor twee parelstrengen en voor aan het uiteinde 
een paar parels.  



Stap 2: voorbereiden om te rijgen 
 

 

Leg een meter satijnkoord voor de eerste satijnkoord dubbel. Rijg een ring en leid 
deze naar de plaats waar het dubbelgelegde koord een lus vormt. 

Om de kralen gemakkelijker te rijgen, smelt u de snoer uiteinden met een aansteker. 
Bevestig het ene snoer uiteinde iets onder het andere door het te smelten. Druk, 
indien nodig, met een pincet het onderste snoer uiteinde vast. 

Stap 3: de eerste kralenstreng rijgen 
 

 

Dankzij de gesmolten snoer uiteinden rijgt u nu gemakkelijk de parels in voor uw 

eerste parelsnoer.  



Stap 4: de tweede streng kralen inrijgen 
 

 

Nu wordt het makkelijker, want u kent deze stap al: herhaal stap 2 t / m 3 voor de 

tweede parelstreng. 

Stap 5: de 3 laatste kralen rijgen 
 

 

Nu willen we op de in totaal 4 snoer uiteinden van beide kralenstrengen de kralen 
rijgen die naar de ophangring leiden. 

Als u houten kralen van 15 mm gebruikt, trekt u deze gemakkelijk over de 
gesmolten uiteinden van het koord. 

Gebruikt u echter siliconen kralen van 15 mm, zoals in ons voorbeeld, dan moet u 
anders te werk gaan: u kunt de eerste twee snoer uiteinden rijgen, zoals hierboven 
beschreven. Het derde en vierde snoer uiteinde hebben een klein trucje nodig: rijg 
een stuk draad door een naainaald. Gebruik de naald om door elk snoer uiteinde te 
prikken en knoop de draad vast. Zo kunt u dus eenvoudig de laatste twee snoer 
uiteinden door de siliconen kralen trekken. 

  



Stap 6: de eerste knoop 
 

 

Nu willen we de ophangring aan onze kralenconstructie bevestigen. Maak eerst een 

eenvoudige knoop om de ring met alle 4 de snoer uiteinden. 

Stap 7: de tweede knoop 
 

 

Maak nu weer een eenvoudige knoop met alle 4 snoer uiteinden. Dit keer echter om 

de vorige knoop heen. Maak de knoop vast aan de kant die de achterkant zal zijn. 

Stap 8: de derde knoop 
 

 

Maak nu een laatste eenvoudige knoop door twee snoer uiteinden in één hand te 

nemen en ze samen te knopen.  



Stap 9: de snoer uiteinden aan elkaar lassen 
 

 

Kort de snoer uiteinden voorzichtig in met een schaar. Smelt bovendien de uiteinden 

met de vlam van een aansteker. U kunt ze indien nodig samenknijpen met een pincet. 

Stap 10: de afwerking 
 

 

Nu hoeft u alleen nog het ronde stokje voor de keukenrol toe te voegen en klaar! 

Hopelijk kan uw DIY kralen wandhouder u goed van pas komen in het dagelijks 

leven en uw leefruimte voor een lange tijd mooier maken. 
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