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Hallo, wij zijn het weer van Aduis!
Heb je ooit geprobeerd om met paracord coole
armbanden te knopen? Niet? Dan is het de hoogste tijd!
Je zult zien, dat je in een paar minuten een absolute
eyecatcher voor je pols hebt geknoopt!
Aan de slag!

1.

Voordat je begint moet je erachter komen hoe
lang je armband moet worden. Opdat je het
paracord ook werkelijk op de juiste lengte afknipt,
meet je eerst je polsomvang. Tel hier ca. 3 cm bij op
(voor de knoop) en vermenigvuldig het geheel met
11,30. (Bijvoorbeeld: Mijn polsomvang is 20 cm + 3
cm = 23 cm * 11,30 = 260 cm -> knip het paracord
op deze lengte af.)

Tip van hobbyisten voor hobbyisten:

Zodat bij het knopen niets wegglijdt,
raden wij jullie aan om een eenvoudige
houten houder te bouwen. Hiervoor lijm
je steeds twee stukken hout op elkaar
en bevestig deze op een houten plaat.
Vergeet niet om op de juiste afstand te
letten (zie foto). Nu moet je alleen nog
een sluiting (een deel links en de andere
rechts) met een schroef vastzetten. Nu
staat niets het knoopplezier meer in de
weg!

23 cm

Benodigd gereedschap:
schaar, aansteker

© Aduis

Benodigd materiaal:
paracord, kliksluitingen

2.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

N° 104.057

Knutselidee

com

pARACORD-armbAND MeT cOBRAKNOop
3.

Als tweede stap vouw je nu het koord in
het midden samen en rijg je de lus door
de sluiting. Nu steek je de uiteinden terug
door de lus en trek je de knoop strak aan.
Aan de andere kant rijg je de uiteinden
van beneden naar boven door de sluiting.

Nu draai je het knoopapparaat zo, dat de
knoop onder is en de losse draden boven
zijn. Nu kun je starten met knopen!

4.

5.

Ga met de linker draad onder
de twee leidraden door. Ga
met de rechterdraad over de
leidraad, onder de linkerdraad
door en weer over de leidraad.
Trek de draden zo strak
mogelijk aan en schuif deze zo
strak mogelijk naar boven naar
de sluiting.
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Voor de volgende knoop
herhaal je in principe de
bovenstaande stappen, maar
nu omgekeerd. Je neemt dus
eerst het rechter koord, haalt
deze onder de koorden door
en leg deze op het linker koord.
Net als boven steek je nu het
andere koord weer door de lus
(zie foto).

Dit is de gehele techniek. Nu knoop je zolang, afwisselend
door, tot je de gewenste lengte bereikt hebt (het einde).
Een kleine tip:
Je begint altijd met het koord dat naar boven wijst.

Wanneer je de gewenste lengte bereikt hebt, knip
je het paracord royaal af. Om de laatste knoop te
verzegelen, smelt je de uiteinden met een aansteker
en druk je deze met bijvoorbeeld de schaar plat tegen
de armband.

Klaar is je trendy armband!
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