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Benodigde materialen:
katoenen koord Ø 1 mm zwart,
strasskogels wit ca. 7 stuks

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal,
lijm, plakband

Shamballa armband
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Stap 1
Je begint met de linker draad. Leg deze over de middelste draad. 
Neem nu de rechter draad. Leg deze over de linker draad, haal hem 
onder de middelste draad door, vervolgens door de lus die bij de lin-
ker draad is ontstaan. Trek de draden aan. 
Nu gaan we verder met de volgende stap.

Werkwijze:
Knip van het katoenen koord 3 stukken van elk 1 meter af. Neem ze alle drie bij elkaar 
en leg op ongeveer 20 cm een knoop. Trek de knoop niet te strak aan. Plak de 3 draden 
met boven de knoop op de tafel vast. Leg de drie draden apart van elkaar op tafel neer 
(zie afbeelding).

Stap 2
Je begint met de linker draad. 
Leg deze onder de middelste 
draad. Neem nu de rechter 
draad. Leg deze onder de linker 
draad, leg hem over de mid-
delste draad, vervolgens door de 
lus die bij de linker draad is ont-
staan (van de bovenkant door-
voeren). Trek de draden aan. 

De shamballa armband is door de verfijnde knopen en de 

sprankelende strassballen een echte eyecatcher.

Tip: de instructies alstublieft in kleur uitprinten!
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Deze twee stappen zijn één volledige macramé knoop.
Herhaal stap 1 en 2 nog een aantal keer (naar wens).

(ca. 10 knopen - kraal - 3 knopen - kraal - ...).

Zorg bij het maken van de eerste knoop (stap 1), dat de kraal 
in het midden is.

Neem nu een kraal en rijg deze op de mid-
delste draad. Ga nu weer verder met kno-
pen, zoals in stap 1 en stap 2 omschreven.

Eindigen:
Haal nu de plakband van de tafel. Draai de armband om. Verwijder de knoop die je bo-
ven in de armband hebt gemaakt. We gaan de uiteinden vastzetten.

Neem de twee buitenste draden en knoop een normale knoop. Breng vervolgens wat 
lijm op de knoop aan. Laat deze goed drogen. Herhaal dit aan de andere kant van de 
armband. 
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Leg nu de twee “middelste” draden bij elkaar en knip ze zo af dat ze beide dezelfde 
lengte hebben.

Knip een stuk katoenen koord van ca. 1 meter af. Dit zal waarschijnlijk te lang zijn, maar 
beter te lang dan te kort. (Zie schets.)

Plaats nu de armband zoals aangegeven op de afbeelding op 
de tafel. Zet met twee plakbandjes vast.
Haal het koord nu onder de twee koordjes door en maak de 
knopen weer zoals aangegeven in stap 1 en 2, waarbij de twee 
koordjes van de armband die vastgeplakt zijn op de tafel als 
middelste koordje dienen.
Als de lengte van je knopen van stap 1 en stap 2 lang genoeg 
is, haal je het plakband weer los. Draai je het werkstukje om en 
legt weer een knoop in de draden. Breng weer een druppel lijm 
aan en laat weer drogen.
Knip vervolgens de twee draden weer af.

Nu gaan we verder met de eindkralen.
Breng de armband op de pols aan en trek de touwtjes aan. Kijk 
hoe ver de armband geopend dient te worden zodat je hem 
weer van de pols kan krijgen. Verdeel gelijkmatig. Doe de arm-
band af en leg hem op tafel neer. Leg aan beide zijden in de 
touwtjes een knoopje. Rijg de kralen aan beide zijden op en leg 
achter de kralen weer een knoopje. Knip de draden af. 

Klaar is de shamballa armband.

Benodigde materialen:
katoenen koord Ø 1 mm zwart,
strasskogels wit ca. 7 stuks

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal,
lijm, plakband

Shamballa armband




