N° 104.058

Knutselidee

com

PARACORD ARMBAND - TRILOBIET

Benodigde materialen:

schaar, aansteker of
soldeerbout

© Aduis

Paracord, kliksluiting

Benodigd gereedschap:

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

N° 104.058

Knutselidee

com

PARACORD ARMBAND - TRILOBIET
Nog op zoek naar iets speciaals?
Dan bent u hier precies op de juiste plaats! Wat dacht u van
een zelf-geknoopte armband?
Deze kleurrijke armbanden zijn niet alleen een eyecatcher
voor uw pols, maar ze zijn geschikt als riem of als halsband
voor uw viervoeter.
Een ding is zeker, met deze coole paracord bandjes komt er
kleur in uw leven!
Voor je begint moet je bedenken hoe lang de (arm)band dient te worden. Afhankelijk
hiervan dient je paracord op de juiste lengte te worden afgeknipt. Hier een voorbeeld:
Ik wil een armband knopen. Hiervoor meet je eerst met een meetlint de omvang van je pols
-> in dit voorbeeld 20 cm. Zodat er bij het knopen voldoende materiaal overblijft, tel je hier 3
cm bij op. Je moet natuurlijk ook het Paracord berekenen, wat je nodig hebt om te knopen.
Hiervoor neem je de berekende lengte 23 cm keer 4. Je knipt dus een stuk met een lengte
van 92 cm van de rol.

Tip van hobbyisten voor hobbyisten:

Zodat bij het knopen niets wegglijdt, raden wij jullie aan om een eenvoudige houten houder
te bouwen. Hiervoor lijm je steeds twee stukken hout op elkaar en bevestig deze op een
houten plaat. Vergeet niet om op de juiste afstand te letten (zie foto). Nu moet je alleen nog
een sluiting (een deel links en de andere rechts) met een schroef vastzetten. Nu staat niets het
knoopplezier meer in de weg!
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Haal het koord door het ene uiteinde van de kliksluiting. Vorm een lus. Haal de twee draaduiteinden door de lus en trek deze stevig aan. Klik de kliksluitingen vast aan het knoopbord.
Haal de draadeinden door het andere gedeelte van de kliksluiting.

2.

3.

4.

Ga met de linker draad onder de twee leidraden door. Ga met de rechterdraad over
de leidraad, onder de linkerdraad door en weer over de leidraad. Trek de draden zo
strak mogelijk aan en schuif deze zo strak mogelijk naar boven naar de sluiting.

5.

Ga weer met de linker draad onder de twee leidraden door.
Ga met de rechterdraad over de leidraad, onder de linkerdraad door en weer over de leidraad. Trek de draden weer zo
strak mogelijk aan en schuif deze zo strak mogelijk naar boven
naar de sluiting.

7.

Benodigde materialen:

Benodigd gereedschap:
schaar, aansteker of
soldeerbout

© Aduis

Paracord, kliksluiting

6.

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

N° 104.058

Knutselidee

com

PARACORD ARMBAND - TRILOBIET
Ga zo verder tot de leidraden volledig gevuld zijn.
Ga met de draad die aan de voorkant ligt rond de armband en haal de draad met behulp
van een klein tangetje door de lus van de kliksluiting. Haal hem vervolgens met behulp van
een klein tangetje door de laatste aan de zijkant gelegen lus en trek de draad stevig aan.
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8.

Knip beide draden tot op ca. 5 mm af.
Smelt de uiteinden met een aansteker of soldeerbout
en druk plat tegen de armband.

10.

Klaar!
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