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Nr. 104.887 - Hondenhalsband en riem
Knutselidee

Materiaal: paracord in 2 kleuren
3 sleutelringen
D-Ring
karabijnhaak

Halsband

van paracordHondenhalsband en riem

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 60 minuten

Voor een ca. 40 cm lange halsband, knip je 
van elke kleur paracord een 3 meter lang 
stuk af. Maak een dubbele lus met beide 
koorden rond de eerste sleutelring. De bui-
tenste uiteinden mogen slechts 10 cm lang 
zijn.
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D-ring Leid het langere koord aan de binnenkant 
door de D-ring en sla hem vervolgens terug 
rond de tweede sleutelring. Zorg ervoor dat 
de halsband nu de gewenste lengte heeft 
van het uiteinde van de sleutelring tot het 
uiteinde van de andere sleutelring.
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Riem
Voor een 1,8 m lange lijn, 2 paracordstrengen elk met een lengte van 12,5 m 
voorbereiden. Maak een dubbele lus rond de karabijnhaak met beide koorden, 
de buitenste uiteinden mogen slechts 10 cm lang zijn. 

Leid de binnenliggende, lange 
koorduiteinden op de gewenste 
lengte om de sleutelring terug en 
zorg ervoor dat de hondenriem nu 
de gewenste lengte heeft vanaf het 
uiteinde van de karabijnhaak tot aan 
het uiteinde van de sleutelhanger.

Plaats de twee lange, losse uitein-
den van de lijn op een hanteerbare 
manier bij elkaar en werk dan een 
visgraatvlecht langs de geleidings-
lijnen. Duw de vlechten af en toe 
strak tegen elkaar aan zodat de 
lijn er mooi en gelijkmatig uitziet 
en er geen gaten ontstaan bij later 
gebruik.

Zorg ervoor dat je de 10 cm lange 
losse lijnen die in stap 1 worden ge-
noemd, de laatste paar centimeters 
over de geleidingslijnen legt en ze 
mee omknoopt. De uiteinden moe-
ten met een uitsteeksel van onge-
veer 1 cm uit het vlechtwerk steken. 

Maak de lijn af met een volle draad-
knoop en zet de vier losse uiteinden 
achter elkaar vast met een zegel-
sluiting. Om een lus te krijgen aan 
de bovenkant van de lijn, buig en 
leid de lijn door de sleutelhanger. 
Klaar. 
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King cobra

Zegelsluiting

Maak de knopen 
zoals afgebeeld!

Knip het uiteinde met een uitsteeksel van ca. 3,5 mm af.

Smelt de uiteinden van het touw bij de open vlam van de aansteker.

Druk nu snel en voorzichtig met de zijkant van de aansteker op het gesmolten 
uiteinde van het koord, 
zodat dit gebied tegen 
omringende koord drukt.

Wanneer de aansteker 
afgekoeld is (ca. 20 secon-
den), verwijder deze dan 
en controleer het resul-
taat. Verwijder eventuele 
uitstekende gezekerde 
randen met een nagel-
schaar.

Werk nu rond de twee leidraden king cobra knopen. Leid de losse koordein-
den tussendoor door de D-ring en rijg ze op het reeds geknoopte gebied. Zorg 
ervoor dat je bij de laatste centimeters, de in stap 1 genoemde 10 cm lange, 
losse koorden over de leidraden legt en ze mee omknoopt. De uiteinden 
moeten ca. 1 cm uitsteken uit de King Cobra knopenreeks. Zet de vier losse 
uiteinden achter elkaar vast met een zegelsluiting. Woef!




