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Met de knooptechniek kun je een armband naar eigen
voorstelling vormgeven. Een manier om de verschillende
knopen te arrangeren, laten we in dit knutselidee zien.
Mat

eria

al:

Alle knooptechnieken zijn in ons
knutselidee “Verschillende
knopen knopen” uitgelegd!

Rijg een grote metalen kraal op alle vier de
koorden en maak weer een O-knoop met elk
twee koorden. Knoop nu 10 vaste ½ weiknopen. Trek de knopen stevig aan, zodat het
geknoopte met de tijd begint te draaien.
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Knip twee ongeveer 1,5 m lange koorden af
en knoop ze in het midden met een O-knoop
tot een lus. Hang de lus in de houder en
begin de armband met twee O-knopen met
elk twee koorden naast elkaar.

N° 103.175

Knutselidee

com

Geknoopte armband
Maak met de beide middelste een O-knoop, leg de beide
andere aan de buitenkant en knoop twee weiknopen. Nu maak
je een ca. 1 cm lange wikknoop.

Het midden van de armband is bereikt, de andere helft knoop je in omgekeerde volgorde:
twee weiknopen, O-knoop met de beide middelste koorden en de overige aan de buitenkant
leggen, 10 vaste ½ weiknopen twee O-knopen met twee koorden, rijg een metalen kraal op alle
vier de koorden en maak weer twee O-knopen met steeds twee koorden.

Rijg nu het deel van de kapittelsluiting op alle vier de koorden en maak
een dikke, korte wikknoop met alle
koorden. Nu maak je nog een Oknoop en verzegel je de afgeknipte
uiteinden met een aansteker.
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Bevestig met een knutseltang de charms (bedeltjes) met de
tussenringen op de gewenste plaatsen.

1. Neem twee ca. 1,5 m lange koorden. Knoop ze in het midden tot een O-knoop met lus.
Hang de lus in de houder en begin de armband met 10 vaste weiknopen.
2. Rijg een kraal op het middelste koord, leg de buitenste er omheen en knoop twee weiknopen. Herhaal stap 2 nog twee keer.
3. Na de derde kraal knoop je 5 weiknopen. Dan rijg je de vierde kraal op en maak je nog 3
weikopen.
4. Nu leid je weer de middelste koorden door de langwerpige kraal. De twee andere leg je
weer buitenlangs.
5. De langwerpige kraal is in het midden van de armband. Nu knoop je de stappen 1 - 3 in
omgekeerde volgorde.
6. Rijg het kruis van de kapittelsluiting op en bevestig het met een eenvoudige O-knoop. De
rest knip je af en verzegel je met een aansteker.
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