
 
  



Individueel, praktisch en mooi: 

een zelfgemaakte speenketting met naam 

 
De geregen fopspeenketting is één van de meest belangrijke accessoires voor baby’s 
want dankzij de geregen fopspeenketting gaat er geen speen meer verloren noch 
vallen ze op de grond. Al geruime tijd vertonen geregen kettingen ook de trend dat 
de naam van het kind erin verwerkt wordt. En om deze dan ook nog te onderscheiden 
en te personaliseren kunt u deze zelf maken met bontgekleurde houten kralen en 
Kralen met motief. Natuurlijk zijn de fopspeenkettingen met naam ook online 
verkrijgbaar. U vindt in onze fopspeenkettingwinkel naast onze knutselhandleiding 
voor fopspeenkettingen met namen ook al het benodigde knutselmateriaal voor het 
rijgen van fopspeenkettingen. Al ons knutselmateriaal is gekeurd en absoluut veilig 
verklaard voor baby’s. 
 

Knutselmateriaal voor speenkettingen: 
 

 

 

o 1 Clip 

o Koorden (PP-Polyester of Satijnen snoer) 

o 1 Eindkrale (12 mm of 10 mm) 

o 1 Krale met motief 

o Letterblokjes 

o Ronde kralen (10mm)/(8mm) en Schijfkralen (10/5 mm) 

 

U heeft het volgende kleine gereedschap nodig: 
 

 
Rijgdraad, naald 

 

 
Schaar 

 

 
Aansteker 

 

 
Lineaal 

 

  



Knutselinstructies 

Stap 1: experimenteren met de kralen 
 

 

Wanneer u het gewenste knutselmateriaal verzameld heeft kunt u met knutselen 
beginnen. Legt u allereerst de kralen voor u neer zoals u ze graag in uw 
fopspeenketting wilt verwerken. U heeft nu nog de mogelijkheid het één en ander 
uit te proberen en individuele kralen om te wisselen. De laatste kraal, met de 
ophanglus, kan een veiligheidskraal zijn aangezien deze aan de ene zijde een groter 
boorgat heeft waarin u later de knoop kunt laten „verdwijnen“, maar dit is niet 
noodzakelijk. Wanneer het u niet uitmaakt dat de knoop te zien is kunt u hier iedere 
willekeurige kraal plaatsen. Dit is een kwestie van smaak. Belangrijke tip: De 
fopspeenketting mag maximaal 22 cm lang zijn (exclusief clip). 

Stap 2: voorbereiden om te rijgen 
 

 

Heeft u de gewenste volgorde gevonden? Dan kunt u met rijgen beginnen. U neemt 

het PP-koord en het rijgdraad met naald. Neem het pp-koord dubbel, zodat beide 

zijden ongeveer 25 – 30 cm lang zijn. Druk het rijgdraad in de naald en bevestigd het 

met een knoop aan de lus van het pp-koord.  



Stap 3: de houten kralen rijgen 
 

 

U kunt nu alle kralen zonder problemen rijgen. Aansluitend kunt u het rijgdraad weer 

van het pp-koord losmaken. Het rijgdraad is nu niet meer nodig. 

Stap 4: het einde van de lus knopen 
 

 

Leg nu een knoop aan de luszijde en trek de kralen in de richting van de knoop. 

Wanneer u een Eindkralen heeft gebruikt verdwijnt de knoop nu in het vergrote 

boorgat. 

  



Stap 5: het clip uiteinde voorbereiden 
 

 

Aansluitend legt u aan de andere zijde een halve knoop met de 2 koordeinden en 
bevestigt u de clip vervolgens met een dubbele knoop. Knip de einden van het koord 
dan voorzichtig af nabij de knoop en smelt met een aansteker. Hier is het van 
absoluut belang de knopen zorgvuldig te smelten zodat deze niet weer open kunnen 
gaan. 

Stap 6: de veiligheidscontrole 
 

 

Tenslotte is het nu aan te bevelen een stevige trektest te doen om te zien of de 
knopen ook houden. Tenslotte trekken ook de kleintjes krachtig aan de 
fopspeenketting en de zwakste punten van de ketting zijn de knopen. 

Uw fopspeenketting is nu klaar. We hopen dat het knutselen u plezier heeft gebracht 
en dat u trots bent op uw originele, individuele fopspeenketting.  
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