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De rammelaar is in feite een oefening in het draaien van gevangen ringen. Ik maak deze rammelaar al 

verschillende jaren. Mijn kinderen kwamen regelmatig langs met: “Papa, wij moeten naar een 

babyborrel, heb je …….”. Dit was voor mij het sein om weer naar mijn draaibank te stappen en enkele 

stukken te draaien. Voor de rammelaar gebruik ik enkel beuk (gif-, smaak- en reukvrij) en geschikt 

hout voor kinderspeelgoed. 

 

Een beukenbalkje van 40/40 mm wordt rondgedraaid. Ik draai meestal af tot 35 mm diameter om de 

rammelaar niet te groot te maken (een kinderhand is gauw gevuld).  

 

 
 

Het aftekenen van de ringen, de bovenzijde en handvatzijde kan op verschillende wijzen gebeuren. 

Bijvoorbeeld een plankje met nagels, meten, ….. . Ik gebruik mijn beitel van 10 mm  breedte: de 



ringen en tussenmaten zijn 10 mm en de bovenzijde en handvatzijde zijn 1 ½ (15 mm) van mijn beitel. 

 
 

Eerst steek ik de tussenruimtes weg en begin dan met het draaien van de ringen. Eerst wordt de 

buitenzijde gedraaid en afgewerkt. Eenmaal de ring los gemaakt is, is het niet meer mogelijk de ring 

vlot af te werken.  

 

.  

 

Ik werk de ringen af met schuurpapier korrel 120 en gebruik geen oliën of andere afwerkingsproducten 

voor deze toepassing.  

 

Het losmaken van de ringen is eenvoudig te doen met een ringbeitel. Volgens mijn ervaring geeft dit 

het mooiste resultaat.  



 
 

Bij het losmaken van de ring is het aangewezen om regelmatig de achterzijde met een kleine 

steekbeitel vrij te maken zodat de ringbeitel voldoende plaats heeft om achterin te gaan  

 

 
 

 Dit biedt zowel een voordeel bij het gebruik van de ringbeitel van Crown tools met een scherpe punt 

als deze van Sorby met een breed einde.  

 

Na de eerste ring worden de volgende ringen op dezelfde wijze losgemaakt. Men kan best de 

losgemaakte ringen vastplakken met tape of met de hand opzij houden, afhankelijk van de wensen van 

de draaier  

 



 
 

Na het losmaken van de derde ring wordt het rechte stuk afgewerkt met beitels en schuurpapier  

 

 
 

Nu moeten wij de binnenzijde van de ringen nog opkuisen en schuren. Hiervoor draaien wij een stukje 

schuurpapier rond het recht stuk en houden de ring vast tegen het schuurpapier. 

 



 
 

Let op de vorm van het handvat. 

 

 
  

Deze vorm is niet toevallig zo. Ik heb deze vorm zo gemaakt opdat de rammelaar minder vlug uit de 

kinderhand schiet. Een ovaalvormig symmetrisch handvat schiet vlugger weg omdat kleine kinderen 

de rammelaar op en neer schudden en hun motoriek nog niet zo goed ontwikkeld is. 

 

Nu nog even alles afwerken en van de draaibank halen. Voor de bevestiging gebruikte ik de 4-klauw. 

 



 
 

Met een paar honderd rammelaars ervaring draai ik een rammelaar op ongeveer 25 minuten. Bij 

demonstraties of andere activiteiten wekt de rammelaar bij de bezoeker (niet houtdraaier) veel 

belangstelling omdat hij uit één stuk hout gedraaid is. Ik heb ook steeds rammelaars bij op 

demonstraties, er is behoorlijk wat interesse voor. 

 

Naar mijn huidige informatie mag deze rammelaar niet als kinderspeelgoed verkocht worden omdat ik 

geen HACCP keuring (nodig voor kinderspeelgoed) heb. Ik verkoop deze dan maar als curiosum en 

merkte steeds op dat de kinderen het in handen krijgen. 
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