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Knutselidee

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

Benodigde materialen:
paracord koorden in verschillende kleuren,
2 halfronde ringen, schroefhaken of andere bevestiging,
boek “Paracord Power-Knoten“

Benodigd gereedschap:
aansteker,
schaar

Paracord camerariem
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Hang de eerste D-ring aan een schroefhaak of een an-
dere haak. Leid de twee 8 m lange koorden volgens de 
afbeelding door de D-ring en rijg een tweede D-ring op 
een lengte van 80 cm op.

De zelfgemaakte paracord camerariem laat de harten van 
alle creatieve fotoliefhebbers sneller slaan. Nu kan de 
sombere zwarte riem eindelijk door een riem met je 

favoriete kleuren worden vervangen. 
Zo wordt je camera tot een bijzonder leuke eyecatcher!
Tip: De camerariem is een geweldig geschenk voor elke 

amateurfotograaf!

schroefhaak of 
andere bevestiging

knoopkoord lang
knoopkoord lang

korte koorduiteinden

Omsluit de tweede D-ring met een 
trilobiet knoop.

De trilobiet knoop:

Stap 1: 
Voer het rechts liggende 
koordeinde, zoals getoond 
in figuur 2 in een boog 
naar links over de mid-
delste koord-uiteinden en 
onder het linker koord-
uiteinde door.

Stap 2:
Leid het linker draaduiteinde naar rechts 
onder het middelste draad-uiteinde door en 
over de rechts liggende boog. De bovenste 
vier verticaal lopende koorden zijn nu leid-
raden, terwijl de horizontaal naar buiten-
zijden lopende koorden de knoopkoorden 
zijn.

Benodigd gereedschap:
aansteker,
schaar
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Benodigd gereedschap:
aansteker,
schaar

Met de trilobiet knooptechniek werk je je nu beetje bij beetje de leidraad langs omhoog in de richting van 
de bovenste D-ring. Let er bij het vlechten op, dat de leidraad steeds goed strak blijft en de knopen strak 
tegen elkaar worden geschoven.

Werk nu zo ver tot de bovenste ring, tot je geen trilobiet knoop meer kunt maken. Bevestig dan eerst de 
twee bovenste losse koorduiteinden na elkaar met een zegelsluiting (de uiteinden met een aansteker smel-
ten en met een glad oppervlak zoals de zijkant van een aansteker plat drukken). Bevestig vervolgens de 
twee losse koord-uiteinden aan de onderste D-ring 
gelijktijdig met een zegelsluiting.

Trek door de D-ringen steeds 20 cm paracord en haal het 
door de daarvoor beoogde houders van je camera. Knoop 
het met een dubbele halve knoop stevig vast en kort de 
losse eindjes tot een lengte van ongeveer 1 cm in met een 
zegelsluiting. Controleer in elk geval de pasvorm en onder-
steuning van deze verbinding om er absoluut zeker van te 
zijn dat je camera goed gezekerd is. Klaar!

Stap 3:
Leid het linker 
knoopkoord in een 
boog naar rechts 
over, onder, onder 
en over de leid-
raden.

Stap 4:
Leid de andere rechts lig-
gende knoopkoorden in een 
boog naar links onder, over, 
over en onder de leidraden. 
Herhaal vervolgens de 
stappen 3 en 4 zolang, tot je 
het einde van de leidraden 
bereikt hebt.
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