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Materiaal:
veloursband paars
katoenen koord
hanger mossel

tussenring, paperclip
hanger kwasten
ronde tang, aansteker

Armband
vlechten met 
veloursband

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel ca. 1 uur

Werkwijze:
Knip 2 veloursbandjes in paars af. Lengte 
25 cm. Knip 1 veloursband van 40 cm af. 
Leg ze aan de bovenzijde gelijklopend op 
elkaar. Trek het 40 cm lange bandje on-
geveer 7 cm naar boven. Bind samen met 
een wikkelknoop. Gebruik het katoenen 
koord in lavendel (van 30 cm) en leg de 
wikkelknoop op 1 cm van de korte uitein-
den. Knip de uiteinden gelijk af. 

Wikkelknoop
Vorm met één uiteinde van het koord een lus en leg deze op de te omwikkelen 
banden. Met het lange koord nu van rechts naar links de banden omwikkelen. Trek 
het koord door de lus. Aan de andere kant trek je aan het koord tot de lus strak zit 
bij de knoop. Knip de uiteinden dicht bij de knoop af.
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Maak met een ander katoenen koord - 30 
cm lang - weer een wikkelknoop. Kort de 
twee kortere veloursstrengen in tot on-
geveer 1 cm, de lange tot ongeveer 7 cm. 
Werk in elk van de lange draaduiteinden 
een overhandse knoop. 

Leg de twee uiteinden tegenovergesteld 
van elkaar op elkaar en maak met een 
katoenen koord in lavendel – 30 cm – een 
schuifknoop. 

Bevestig het kwastje en de mossel met de 
tussenringen aan de armband.

Vlecht met de 3 strengen een ca. 14 cm 
lange vlecht.

Schuifknoop
Leg de twee uiteinden van de armband op elkaar en zet ze vast met bijv. een paper-
clip. Bevestig het 30 cm lange koord aan de armband met behulp van een weitas-
knoop en knoop hiermee enkele weitasknopen. Knip de uiteinden af en zet ze vast 
door ze met een aansteker te smelten.


