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Benodigde materialen:
30 houten ballen Ø 25 mm,
katoenen koord Ø 1 mm

Benodigd gereedschap:
schaar,
meetlint,
naald

Pannenonderzetter gemaakt van houten ballen
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Je hebt een pannenonderzetter nodig,  

die niet alleen praktisch is,  

maar ook de tafel decoreert? 

Maak dan eenvoudig zelf een onderzetter  

van houten ballen.

Stap 1

Stap 2

Knip een stuk van ca. 120 cm van het 

katoenen koord.

Rijg 12 houten ballen op het koord.

Haal de naald nogmaals door alle ballen 

en knoop de uiteinden samen. (Het kor-

tste uiteinde dient ca. 10 cm lang te zijn). 

 

 

Rijg twee ballen op de naald en haal 

deze door de volgende houten bal op de 

krans. (foto 4)

Neem weer twee ballen op de naald en weer 

door de volgende bal op de krans, etc.
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Wanneer je bij het uiteinde bent aange-

komen ga je met de naald tevens door 

de bovenliggende bal en je neemt 1 

houten bal op de naald. 

Ga door de volgende bal weer naar be-

neden. Door de centrale cirkel en weer 

omhoog door de volgende bal. Neem 

weer een houten bal op de naald etc. 

(zie schets).

Wanneer je op het eind bent aangekomen leg je enkele 

knopen in de draden. Knip de overtollige stukken draad af.

Stap 3

Stap 4

TIP: 
Let op dat bij de bovenste kraal (punt) de 

draad aan beide zijden even lang is.
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