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Nr.104.960 - Sleutelhanger bij 
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:medium ca. 1 uur 

Materiaal:
82 strijkkralen in wit/transparant 
53 strijkkralen in geel 
35 strijkkralen in zwart 
2 strijkkralen in lichtblauw 

sleutelring 
borduurgaren in wit/geel 
2 lange borduurnaalden 

Sleutelhanger 
bij gemaakt van 

strijkkralen 

Begin met een 200 cm lange gele draad en rijg deze aan beide uiteinden in een 
borduurnaald. Rijg vervolgens de kralen van de eerste rij van het bijenlichaam 
(twee zwarte strijkkralen, zie de rijgschets) op het midden van de draad. 

Tip:
Heb je liever rode 

wangen in plaats van 
een mond? Laat dan 

de zwarte kralen in rij 
9 en 10 weg en voeg 

in plaats daarvan 
twee roze kralen toe 

in rij 10. 

Rijg nu de kralen van de tweede rij (drie zwarte kralen) op één naald en haal de 
andere naald er in tegengestelde richting door. Trek de draaduiteinden aan zo-
dat de tweede rij plat naast de eerste ligt. De derde tot en met de veertiende 
rij op dezelfde manier werken. Rijg vervolgens vier kralen op elk uiteinde van 
de draad, voor de antennes, en haal de draad door de eerste drie kralen terug. 

Rijg nu de uiteinden van de draad van boven naar beneden nog een keer door de 
kralenrijen. Dit zal de hanger stabieler maken. Als je onder aan bent gekomen, 
knoop je beide uiteinden van de draad stevig aan elkaar vast en knip je ze af. 
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Rijg de vleugels op dezelfde manier. Neem een 70 cm lange witte draad voor 
elk van de grote vleugels en een 50 cm lange draad voor elk van de kleine vleu-
gels. Verbind de afgewerkte vleugels met elkaar. Rijg eerst de kleine vleugels, 
dan de grote vleugels met de eerste rij op een 30 cm lange draad. Knoop het 
begin en het einde aan elkaar. Plaats vervolgens de vleugels op de rug van de 
bij. Naai de vleugels aan de zijkant aan de gele draden van het lichaam. 

LICHAAM 

GROTE VLEUGEL 

KLEINE VLEUGEL 

Om hem te kunnen ophangen, rijg je een 30 cm lange draad door de boven-
kant, rijg afwisselend enkele zwarte en gele kralen op en knoop de sleutelhan-
ger stevig vast. 

Knutselidee uit het boek Let‘s bee Friends - Frechverlag 


