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Inhoud

Armband-setArmband-setArmband-set
„groen“

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Delen: Gereedschap:
1 x garen donkergroen - 250 cm A, D schaar
1 x garen licht olijfgroen - 250 cm A, D alleslijm
1 x garen wit - 250 cm A, D tang
1 x organza lint wit - 25 cm B
1 x velours bandje olijfgroen - 25 cm C
2 stuks strassrondeel
1 hanger klaver
1 karabijnhaak
2 tussenringen
2 klemsluitingen
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Stap 1: Het afmeten en op maat knippen van de linten/bandjes.

Voordat je met het knopen begint, knip je de banden/linten op de 
juiste lengte af.

Vriendschapsarmbandje:
Per kleur (licht olijfgroen, wit, donker groen) 2 meter parelgaren.

Velours bandje:
Pols opmeten (volwassenen ca. 18 cm, kinderen ca. 16-17 cm).

Satijnen lint:
Pols opmeten (volwassenen ca. 18 cm, kinderen ca. 16-17 cm).

Organza lint:
Pols opmeten (volwassenen ca. 18 cm, kinderen ca. 16-17 cm).

Voor de vlecht heb je ongeveer 16 - 20 cm van het parelgaren in 
licht olijfgroen, donkergroen en wit nodig.
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Indeling armband:

De armband bestaat uit:
A. Losjes gevlochten vlecht gemaakt van wit, licht olijfgroen en 
donkergroen parelgaren.
B. Wit organza lint (als achtergrond van het velours bandje).
C. Velours bandje in olijfgroen (op de voorgrond van het organza lint).
D. Geknoopt vriendschapsarmbandje in wit, licht olijfgroen en donkergroen.

Stap 2: Een vlecht vlechten.
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Het knooppatroon:
Dit patroon bestaat uit schuine rijen en is 
daarom vrij gemakkelijk te maken, omdat 
er alleen rechts-rechts-knopen worden 
geknoopt.

Voordat je met het knopen begint, leg 
je de draden in de juiste kleurvolgorde 
(wit, wit, licht olijfgroen, licht olijfgroen, 
donkergroen, donkergroen). Om te beve-
stigen maak je met alle draden een knoop 
of klem je de draden in een klembord.

Begin links boven en maak steeds over 
de aangrenzende draad aan de rechter 
kant een rechts-rechts-knoop (in totaal 
per rij 5 knopen). Zodra je 5 knopen hebt 
gemaakt, begin je met de volgende draad 
(helemaal links).

Hanger mee inwerken:
Als je ongeveer bij het midden van het 
bandje aan bent gekomen knoop je de 
eerste twee knopen van de rij, rijg een 
hanger op de 2 middelste draden en knoop 
deze vervolgens gewoon zoals voorgaande 
knopen verder.

Nu knoop je zolang verder, tot je arm-
bandje de juiste lengte (rond je pols 
opmeten) heeft bereikt.

Stap 2 : Het vriendschapsarmbandje (van boven naar beneden):
Rechts-rechts knopen:
Bij deze knoop is de rechter draad de leidraad (deze 
houdt je stevig in de hand). De andere draad is de knoop-
draad (met deze wordt gewerkt). Plaats de knoopdraad 
eerst naar rechts, haal hem onder de leidraad door en 
over de knoopdraad heen. Vervolgens opnieuw om de 
leidraad en trek de knoop naar boven (stevig) vast.

De 2 draden:
Leidraad: Deze draad vormt het „geraamte“ van het bandje.
Knoopdraad: Deze draad geeft de kleur van de knoop weer.
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Stap 3: Samenvoegen van de bandjes.

Stap 4: Sluiting bevestigen.

Plaats de bandjes ter controle rond je pols. Hierbij rijg je 2 strass-
rondelen op het gevlochten bandje op. Als de lengte van het armbandje 
klopt, plak je de bandjes naast elkaar in de sluitingen (hierbij begin je 
met het vriendschapsarmbandje, daarna lijm je het organza lint in de 
sluiting en niet geheel in het midden van het organza lint plaats je het 
velours bandje. Tot slot lijm je het gevlochten bandje in de sluiting). 
Druk de sluiting vervolgens met een tang dicht.

Buig twee tussenringen 
open, hang de karabijnhaak 
aan een van de beide tus-
senringen. Haal de tussen-
ringen door het oog van de 
klemsluitingen. Daarna buig 
je de tussenring weer dicht.

Veel plezie
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en succe
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