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Benodigde materialen:
satijnkoord 2 mm in 3 kleuren,
satijnkoord 1mm
eindkapjes/sluiting,
kumihimo vlechtschijf rond

Benodigd gereedschap:
schaar, meetlint, pen, papier,
lijmpistool en lijmpatronen, 
dubbelzijdig plakband, aansteker, 
plakband, gewichtje

Kumihimo spiraalar�band
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Kumihimo spiraalar�band

Met de “Kumihimo-techniek” kunnen fraaie sieraden 
worden gevlochten. Stap-voor-stap ontstaat zo een 

unieke spiraalarmband!

Knip van elke kleur 4 koorden met een 
lengte van ca. 60 cm.

Brand de uiteinden van de koorden, zodat deze 
niet uit kunnen rafelen (laat dit door een volwas-
sene laten doen).

Leg alle draden samen en bindt ze samen met 
een dun stukje satijnkoord. 
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Knip een cirkel uit een stevig stuk papier en plak 
deze op de kumihimoschijf (hulpmiddel).
Breng nu bij elke inkeping een cijfer aan (1 tot 
en met 32).

Neem de kumihimoschijf en breng hier de 
draden in aan. Verzwaar het geheel met een 
tafelkleedgewichtje.
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
19 -> 29 18 -> 28 17 -> 27 16 -> 26

Steeds een 
getal lager 
nemen
...

...

...

...

...

31 -> 17 30 -> 16 29 -> 15 28 -> 14
15 -> 1 14 -> 32 13 -> 31 12 -> 30
3 -> 13 2 -> 12 1 -> 11 32 -> 10
Draai 90 graden 
naar links

Draai 90 graden 
naar links

Draai 90 graden 
naar links

Draai 90 graden 
naar links

25 -> 7 24 -> 6 23 -> 5 22 -> 4
9 ->23 8 -> 22 7 -> 21 6 -> 20
Draai 90 graden 
naar rechts

Draai 90 graden 
naar rechts

Draai 90 graden 
naar rechts

Draai 90 graden 
naar rechts

Ga nu als volgt te werk:

Plaatsen draden:

Bekijk de foto hiernaast, hoe de draden 
gespannen dienen te worden.
Lichtblauw: 30 – 31 en 18 – 19,
Middenblauw: 2 – 3 en 14 – 15
Donkerblauw: 8 - 9 en 24 - 25.
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Kumihimo spiraalar�band
Ga zo verder tot de armband lang genoeg is.
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Knip een stuk van het satijnen koord 1 mm.
Knoop deze boven het op roze koord (zie foto) en 

wikkel deze er zo vaak omheen dat deze goed in de 
sluiting past. Leg er knopen in en knip de uiteinden af.

Verwijder het gevlochten koord uit de 
kumihimoschijf. Breng een stuk plakband om de bundel 

draden aan, zodat de vlecht niet los kan laten. Knip 
weer een stuk van het satijnen koord 1 mm.

Omwikkel hiermee het uiteinde van de vlecht. 
Knip de overtollige koorden af.

Breng een druppel lijm in de andere sluiting aan. 
Druk hier het uiteinde van de kumihimovlecht in.

Verwarm het lijmpistool. Breng een druppel 
lijm in de sluiting aan. Druk het omwikkelde 

uiteinde meteen in de nog warme lijm.
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