
Stappenplan maak je eigen bijtring 

1. Steek beide uiteinden van het satijnkoord door het oog van de 
naald.  

2. Leg de kralen op de volgorde zoals je ze gaat rijgen. Probeer de 
één na laatste kraal een silicone kraal te laten zijn en de laatste 
kraal de grote houten kraal te laten zijn. 

3. Begin met een silicone kraal en rijg het satijnkoord er doorheen. Laat enkele 
centimeters lus nog uitsteken. 

4. Rijg vervolgens de overige kralen stuk voor stuk door. Probeer te eindigen met de 
grote houten kraal.  

5. Als het goed is heb je nu een koord met kralen met aan de ene kant een lus en aan de 
andere kant de twee koorden met de naald. 

6. Steek het koord door de houten ring en het houten bijtfiguur. 
7. Steek de naald met de 2 koorden vervolgens door de lus. Trek nu stevig aan de 2 

koorden. Het koord zal zichzelf nu strak trekken. Probeer dit zo strak mogelijk aan te 
trekken.  

8. Vouw vervolgens de koorden tegen de kraal aan waar de koorden met de naalden 
uitkwamen. Klem de koorden vast met je linker duim. Zo blijft het koord op spanning 
en is je rechterhand vrij om een knoop te leggen.  

9. Leg en knoop en trek deze rustig aan zodat hij langs je duim glijdt. Trek de knoop 
vervolgens stevig aan. 

10. Leg een tweede knoop op dezelfde wijze en trek ook deze stevig aan. 
11. Haal nu de koorden uit de naald en leg in elk koord een knoopje zo dicht mogelijk 

tegen de grote knoop aan. Hierdoor kunnen de koorden nooit meer terug door de 
knoop en is de knoop goed afgesloten.  

12. Steek nu beide koorden weer door het oog van de naald. 
13. Steek de naald met de koorden 1 kraal terug door de grote houten kraal. Het kan zijn 

dat je hiervoor even een tang als hulpmiddel moet gebruiken. Als je het goed 
aantrekt, trek je de knoop terug in de houten kraal. 

14. Zodra je hier doorheen bent maak je een tweetal knopen in het koord. 
15. Stop beide koorden weer door het oog van de naald en steek de naald halverwege de 

silicone kraal. Trek nu de beide uiteinden strak aan door het oog. 
16. Knip de koorden af op ongeveer een halve lengte van de silicone kraal.  
17. Trek vervolgens (eventueel weer met behulp van een tang) de naald door de silicone 

kraal. Zo trek je de knoop en het laatste stukje koord klem in de silicone kraal. 

Gefeliciteerd! Je hebt je eigen bijtring gemaakt.  

Bekijk voor veilig gebruik onze veiligheidsvoorschriften op www.woodandfun.nl/veiligheid.   

 
Wood & Fun is niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken of schade die ontstaan bij het 
gebruik van onze of door u zelf samengestelde producten. Als ouder/verzorger bent u zelf 
verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Gebruik is geheel op eigen risico. 
 


