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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
satijnen koord in blauw, geel en groen,
1 sluiting met sierlijke krullen,
Kumihimo Mobidai vlechtschijf rond,
patroonvoorbeeld nr. 2

Kumihimo armband

Benodigd gereedschap:
schaar,
liniaal - meetlint,
stuk draad,
lijm
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Kumihimo armband
Met de Japanse vlechtkunst Kumihimo kunnen betoverende koorden voor 

verschillende accessoires worden gevlochten. Met de juiste toebehoren 
kan de traditionele techniek gemakkelijk worden geleerd.

Materiaal
3 satijnen koorden in blauw, elk 90 cm lang,

telkens 1 satijnen koord in geel en groen, 50 cm lang,
Kumihimo Mobidai vlechtschijf rond,

patroonvoorbeeld nr. 2,
sluiting met sierlijke krullen, tweecomponentenlijm

schaar en een liniaal, naaizijde

De satijnen koorden zoals aangegeven korter maken en de kortere individuele draden met el-
kaar samenknopen. Met een hulpdraad alle koorden in het midden samenbinden. De knopen van 
de individuele draden precies in dit begin schuiven. Het patroonsjabloon opzetten en de draden 
volgens afbeelding 3 opzetten. Een ongeveer 17 cm lange band vlechten.

Het vlechten met de patroonschijf werkt als volgt:
Je begint bij de pijl 1a – maak de draad los uit de klemsleuf en klem hem bij 1b weer vast. 
Hetzelfde doe je van 2a naar 2b, 3a naar 3b, 4a naar 4b. Daarna draai je de patroonsjabloon 
om een inkeping tegen de klok in verder. De draden moeten dan op de met roze stippen gemar-
keerde uitgangsposities liggen. Nu weer van 1a naar 1b …
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Benodigde materialen:
satijnen koord in blauw, geel en groen,
1 sluiting met sierlijke krullen,
Kumihimo Mobidai vlechtschijf rond,
patroonvoorbeeld nr. 2

Kumihimo armband
Het uiteinde meerdere keren met draad omwikkelen en de uiteinden in elkaar draaien. Even-
tuele restdraden krap onder de draad afknippen. De knopen van de afzonderlijke draden aan 
de andere kant losmaken en ook hier de draden tot ca. 1 mm vooraf afknippen. Met behulp van 
tweecomponentenlijm in de eindkappen lijmen en laten drogen.

Benodigd gereedschap:
schaar,
liniaal - meetlint,
stuk draad,
lijm




