N° 103.584

Knutselidee

com

Scoubidoupen

Benodigd gereedschap:
pen, schaar

© Aduis

Benodigde materialen:
vlechttouwtjes in verschillende kleuren

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

N° 103.584

Knutselidee

com

Scoubidoupen
Kakelbont knoopplezier met de veelzijdige vlechttouwtjes.
Creëer je eigen persoonlijke pennen en tover wat
kleur in je dagelijks leven! Veel plezier bij het maken!

Voordat je met het knopen begint, leg je twee koorden
naast elkaar. Knoop de twee koorden nu aan een kant met
een eenvoudige losse knoop aan elkaar.
Zorg ervoor dat boven de eenvoudige knoop enkele centimeters overblijven.

Voor de decoratie van een pen, wordt een ronde macramé-knoop gebruikt.
Houdt de knoop strak tegen de punt van de pen.
Begin nu met de eerste knoop om de pen.

Om dit te doen ga je als volgt te werk:
Neem koord 1 en leg deze in een lus over de pen. Vervolgens
neem je koord 2 en legt deze over koord 1 en onder de pen.
Steek koord 2 door de lus van koord 1. Trek de koorden stevig aan, houdt ze echter op dezelfde lengte.
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Voor de tweede knoop neem je koord 2 en legt deze over
de pen. Koord 1 leg je onder de pen. Trek de koorden stevig aan, houdt ze echter op dezelfde lengte.

Voor de ronde macramé knoop worden koord 1 en 2
steeds aan de voorkant van de pen afgewisseld. Ga op
deze manier verder met knopen tot het einde van de pen.

Het afwerken van de uiteinden:
Maak de eenvoudige knoop onder aan de pen voorzichtig
los en knoop de twee losse koorden met een platte knoop
vast. Trek de koorden stevig aan en knip de rest van de
koorden af.
Knoop de twee losse koorden boven aan de pen ook vast
en knip de rest van de koorden af.
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