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Benodigde materialen:
suède veters plat donkerbruin, klemsluiting zilver, 
tussenringen zilver, karabijnsluiting zilver

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, tangen, 
plakband

Gevlochten suède-armbandje
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Heb je een bescheiden en eenvoudige  
armband nodig? Dan is de gevlochten suède  

armband precies het juiste voor jou!

Werkwijze: 
- Knip van de suède veter 3 delen a ca. 20 cm.

- Leg de veters exact naast elkaar en breng de veterklem hier over aan.  
Knijp deze met een tang dicht.

- Buig een tussenring open en rijg hier de karabijnsluiting en de veterklem op. 
Sluit de tussenring weer. Buig weer een tussenring open en rijg hier alleen een 
veterklem op en sluit de tussenring weer.

- Plak de veterklem (met veters) vast op de tafel.

- Vlecht de veters (links over het midden, rechts over het midden, links over het 
midden etc.)
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polsomvang (cm) armband (cm)
15,24 16,50
15,90 17,15
16,51 17,75
17,15 18,50
17,78 19,00
18,42 19,75
19,05 20,30
19,69 21,00
20,32 21,50
20,96 22,25
21,59 23,00

- Meet de omvang van je pols. Kijk in het lijstje hoe lang je armband moet wor-
den.

- Trek hier de lengte van het veterklemsetje vanaf. 

- Meet met een liniaal de lengte van de armband en knip de overtollige stukken 
veter af.

- Breng de veterklem over de uiteinden van de suède veters en knijp deze met een 
tang dicht. 

Tip:
                Indien je de armband 

te kort hebt gemaakt, kun je altijd met  
tussenringen een verlengkettinkje maken.  
Buig hierbij een tussenring open en haak  

hier een gesloten tussenring in. Maak  
het verlengkettinkje zolang  

als nodig is.  

Klaar is je armband!


