
 
  



Kleurrijk speelplezier to go: 
een zelfgemaakte kinderwagenketting 

 

De kinderwagenketting hoort bij elke kinderwagen want ook in de kinderwagen 
traint het kind de zintuigen en kan daarnaast de tijd verdrijven. Zo is het voor de 
ouders eenvoudiger om het kind onderweg in de kinderwagen rustig en bezig te 
houden. Met onze knutselhandleiding creëert u uw eigen originele 
kinderwagenketting. In onze online shop vindt u producten in meer dan 30 kleuren 
met diverse motieven en spreuken. Een kinderwagenketting is wel iets intensiever 
om in elkaar te knutselen als bijvoorbeeld een fopspeenketting met naam. Voor het 
knutselen van een kinderwagenketting heeft u ongeveer 30 - 60 minuten nodig. Wij 
verheugen ons erop een foto van uw meesterwerk te mogen ontvangen. 

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een kinderwagenketting: 
 

 

o 2 Clips 

o Kralen met motief 

o 2 Ringen medium (6,5 cm) 

o 2 Ringen mini 

o Belletjes (15 mm) 

o 2m Koorden (PP-Polyester of Satijnen snoer) 

o Letterblokjes 

o Houten kralen 

 

U heeft het volgende kleine gereedschap nodig: 
 

 Schaar 

 

 Aansteker 

 

 Lineaal 

 

  



Knutselinstructies 

Stap 1: experimenteren met kralen en ringen 
 

Wanneer u het benodigde knutselmateriaal klaar heeft liggen kunt u zich op het 
ontwerp van uw kinderwagenketting concentreren. U kunt uw ontwerp net zo vaak 
wijzigen als u wilt tot de kinderwagenketting precies is zoals u het zich 
voorgesteld had. Later is veranderen haast niet meer mogelijk. Voordat u begint 
nog een belangrijke tip: Werk rustig, aandachtig en zorgvuldig. Controleer elke 
knoop meerdere malen. Wanneer een knoop zich later mocht openen bestaat 
verstikkingsgevaar. 

Wichtig Belangrijk om te weten is hoe breed de kap van de kinderwagen is waaraan 
u de ketting wilt monteren. De wettelijk toegestane lengte voor een 
kinderwagenketting (lengte exlusief bevestigingsclips) is 38 cm. Om ervoor te 
zorgen dat de ketting een beetje bol hangt dient die iets langer dan de breedte van 
de kap van de kinderwagen te zijn. 

Stap 2: het begin van het koord 
 

 

Wanneer u het benodigde knutselmateriaal klaar heeft gelegd kunt u aan de slag. 
Als eerste steken we een lus door de clip en maken een knoop. Daarna smelten we 
de knoop met een aansteker zodat deze niet meer open kan gaan. 

  



Stap 3: de eerste kralen en eerste ring rijgen 
 

 

Het langere einde van het koord smelten we eveneens met een aansteker zodat de 
kralen eenvoudiger te rijgen zijn. U kunt nu ronde kralen, linzekralen en Kralen met 
motief naar eigen initiatief rijgen. Het aantal en soort parels kunt u volledig naar 
eigen inzicht bepalen. 

In ons voorbeeld rijgen we nu de mini-grijpringen en letterblokjes. U kunt natuurlijk 
ook andere elementen verwerken in uw kinderwagenketting gekleurde ringen, 
bijvoorbeeld in taille S of M. 

Stap 4: het middengedeelte knutselen 
 

 

U rijgt nu de overige kralen. Daarna volgt weer een clip. Kijk, voordat u de clip 
bevestigd, nog eens of de kinderwagenketting zo naar uw zin is of dat u liever nog 
wat andere kralen had toegevoegd of wellicht zelfs kralen vergeten bent. 

  



Stap 5: de tweede clip bevestigen 
 

 

Aansluitend trekt u het koord strak. Bevestig de clip met het koord en smelt deze 

weer met een aansteker. Controleer aansluitend of de knopen trekbestendig zijn. 

Stap 6: de eerste speelstreng voorbereiden 
 

 

U kunt nu een nevenstreng op een willekeurige plaats creëren. Hiervoor neemt u een 

stuk koord dat de gewenste lengte heeft. Bevestig deze met een eenvoudige knoop 

tussen de kralen. Smelt nu beide einden van het koord voorzichtig zodat de kralen 

makkelijker te rijgen zijn. 

Stap 7: de kralen van de eerste speelstreng rijgen 
 

 

U kunt nu kralen in elke willekeurige volgorde rijgen. In ons voorbeeld gebruiken we 

ook nog een grijpring in de grootte M.  



Stap 8: afwerking van de eerste speelstreng 
 

 

Aan het einde van de nevenstreng kunt u eenvoudige knopen leggen. U kunt deze 
knopen echter ook met een veiligheidskraal laten "verdwijnen". De 
veiligheidskraal heeft aan één zijde een wat groter geboord gat. Hierin kunt u de 
knoop met uw vinger of met een pincet verbergen. In ons voorbeeld plaatsen we een 
belletje aan het eind. Deze kunt u met een dubbele, goed gesmolten, knoop 
bevestigen. 

Stap 9: de tweede speelstreng knutselen 
 

 

U kunt tenslotte nog een tweede nevenstreng maken aan de andere zijde van de 
kinderwagenketting. Wanneer u deze klaar heeft bent u alweer klaar met 
knutselen. 

Klaar is uw originele en individuele kinderwagenketting. 
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