
Knutselinstructie sleutelhanger 

 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een sleutelhanger met naam: 

o 1 sleutelring 

o 1 m koord (PP-snoer) 

o Motiefkraal/motiefkralen 

o Kleurrijke houten kralen 

o 2 veiligheidskralen 

o Letterblokjes voor de gewenste (kamer-) naam 

 

U hebt deze kleine gereedschappen nodig: 

o Schaar 

o Aansteker 

o Aansteker 

Knutselinstructie 

Stap 1: het experimenteren met de kralen 

Nu uw knutselmateriaal voor u ligt, is het tijd om echt creatief te worden. Leg de 
parels klaar voor de parelstreng (en) van uw sleutelhanger. 

De makkelijkste manier om dit te doen is door te beginnen met de letterblokjes en 
later de houten kralen toe te voegen. We raden u aan om aan het einde van elke 
streng een veiligheidskraal te plaatsen, omdat hierin de knoop kan verdwijnen. 

Tip: U kunt lange woorden eenvoudig in twee delen splitsen en ze met twee 
parelsnoeren vormen (bijvoorbeeld als "KINDER" en "KAMER“). 

Stap 2: de sleutelring bevestigen 

Als uw sleutelhanger design u bevalt, zullen we nu de sleutelring bevestigen: leg 

een voldoende lang stuk PP-koord voor de eerste houten kralenstreng dubbel. Leid 

de ontstane lus van achteren door de sleutelring en trek hem dan van voren over de 

sleutelring terug. Hierdoor ontstaat er een knoop. 

Stap 3: het rijgen voorbereiden 

We raden een klein trucje aan om het rijgen van de parels gemakkelijker te maken: 

gebruik een aansteker om één uiteinde van het koord te smelten en druk het zo plat 

mogelijk aan, eventueel met een pincet. Gebruik nu de aansteker om het andere 

uiteinde eronder iets verschoven te lassen. 

  



Stap 4: de houten kralen rijgen 

De volgende stap is het rijgen van de parels van uw eerste parelstreng: het is 

raadzaam om de veiligheidsparel nog niet te rijgen. Omdat er een kleine truc is die 

kan helpen om hem strakker te maken. Trek hiervoor de twee uiteinden van het 

koord weer uit elkaar en maak een eenvoudige knoop op de houten kraal, die zich 

voor de veiligheidskraal bevindt. 

Stap 5: afwerking van de parelstreng 

Trek met een beetje kracht de veiligheidskraal met de kleinere opening eerst over 
de eenvoudige knoop. Maak er dan een hele strakke dubbele knoop achter. 

Kort de uiteinden van het koord voorzichtig in met een schaar en smelt de dubbele 
knoop met een aansteker. Gebruik een pincet om de dubbele knoop in de opening 
van de veiligheidskraal te duwen. 

Stap 6: de tweede kralenstreng 

Als u een tweede parelstreng hebt gepland, herhaal dan eenvoudig stap 2 tot en 
met 5. 

U bent klaar! Verheug u elke dag op de mooie aanblik van uw zelfgemaakte, 
individuele sleutelhanger. Hopelijk helpt hij u om in de hectiek van alledag altijd de 
juiste sleutel bij de hand te hebben. 
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