
Parels knopen 
 
Materiaal 
 

1. zoetwaterparels of cultuurparels 
2. garen: synthetisch, zijde, katoen (wij gebruiken zeer sterk synthetisch garen. Zijde 

en katoen zijn minder sterk en rekken meer uit.) 

3. rijgnaald: hier vast aan garen. Elektriciteitsdraad en rijgnaalden bij het gebruik van 
bobijnen. 

4. spiraaldraad: verguld, zilver: beschermt de draad 

5. slotje met gesloten oogje 

6. fijne stopnaald om knoop tegen parels te verschuiven 
7. pincet om naald recht door de parel te halen. (alternatief: plettang) 

8. boortje om gaten eventueel uit te boren (handig om 6 start – en eindparels extra uit 

te boren) 
 
 

Techniek 

 

1. snoer losknippen en 6 parels zoeken waar de draad dubbel door kan (apart 
bewaren) 

2. draad: dikte: moet dubbel door 6 kralen kunnen, parels mogen niet over de knoop 

schuiven. 

lengte: dubbele lengte van het halssnoer (kaartje volledig afwinden, en knoopje 
leggen op het einde van het garen, zo kan je je naald herbruiken). Voor een ras du 

cou heb je ongeveer 1 meter garen nodig. (er kunnen dus twee colliers uit één 

pakje draad). 
3. drie parels (die je apart hield) na elkaar oprijgen tot 10cm van het einde (even 

testen of de parel niet over de knoop schuift). 

4. 2cm spiraaldraad oprijgen en deze breken (de uiteinden nar elkaar toedrukken 

zodat de spiraaldraad de helft inkort).   1.  ‘””””””””      2. ‘’’’’’’         

daarna door het gesloten oogje van het slotje gaan. 

5. terugkeren door de eerste kraal en dubbele knoop (twee platte knopen boven 

elkaar) leggen plus nagellak. 
6. terugkeren door de tweede kraal en dubbele knoop leggen plus nagellak. 

7. door de derde kraal dubbele knoop en kortste eindje afknippen. 
 

Vervolg snoertje met enkele draad 
8. volgende parels enkel knopen (parel, knoop, parel, knoop,…). Een knoop leggen 

na de parel en met je naald verschuiven tot tegen de parel. De naald voorzichtig 

verwijderen en met je vingernagels of met de volgende parel de knoop aantrekken. 
Het is belangrijk op tijd de lengte van je collier te checken en je laatste 3 parels 

erbij te rekenen! 

9. drie laatste parels los achter elkaar rijgen. 
10. spiraaldraad (breken) en oogje. 

11. terugkeren door eerste kraal en dubbele knoop plus nagellak. 

12. terugkeren door tweede kraal en dubbele knoop plus nagellak. 

13. eventueel door derde kraal. 
 



 

Vervolg snoertje met dubbele draad 
    8.   je kan op twee manieren knopen; 1) leg telkens twee platte knopen op elkaar 

 (zoals bij de drie eerste parels), het voordeel hier is dat je knoop altijd perfect op 

zijn plaats zit. Bij deze techniek gebruik je geen naald om de knoop te    

verschuiven. 
2)  knoopt op dezelfde manier als met 1 draad, maar dan met 2 draden samen. Bij 

deze techniek gebruik je je naald om de knoop te verschuiven. Je kan hier je 

draden opentrekken om de knoop dichterbij de parel te leggen. 
9. de drie laatste parels los achter elkaar op één draad rijgen; je moet dus 1 draad 

laten vallen. 

10. spiraaldraad (breken) en oogje. 
11. terugkeren door tweede kraal en dubbele knoop plus nagellak. 

12. terugkeren door tweede kraal en dubbele knoop plus nagellak. 

13. eventueel door derde kraal. 

 
 

Proficiat! 

 
 

 

Opmerkingen 
 

1. bij kleine parels kan je om de drie parels knopen. 

2. de knoop moet volledig tegen de parel zitten, er mag geen speling op zitten. 

(belangrijk om rustig te werken) 
3. spiraaldraad voorzichtig over de naald halen anders rek je deze uit. 

4. opletten met grote kralen en O-T slot, je moet het staafje voldoende kunnen 

bewegen! 
 

 

 

 


