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Nr. 104.944 – Hart sleutelhanger
Knutselidee

Materiaal:
versch. katoenen koorden Ø 1 mm
sleutelhangers, tussenringen
kettelstift, prismastift, tang
lederen veter wit, nylondraad

rocailles pastel
rocailles set bruin
hanger set liefde
letterkralen

Werkwijze:

sleutelhanger
Hart

Moeilijkheidsgraad

Benodigde tijd:

middel

ca. 2 uur

Woord „Mama“: Rijg op een kettelstift afwisselend bruine rocailles en letter-
kralen „MAMA“ op. Buig het open einde met een tang tot een oogje. Breng op 
een tussenring aan.

Superstar met weitasknoop: Rijg 2 bruine katoenen koorden van ongeveer 60 
cm lang op een tussenring. Neem de twee binnenste koorden korter (ca. 20 cm) 
en knoop met de twee buitenste 3 weitasknopen. Rijg de eerste letter op de 
binnenste koorden en laat de buitenste langs de buitenkant van de kraal lopen, 
zet ze vast met een weitasknoop. Hou de draad altijd strak! Verwerk alle kralen 
op deze manier. Eindig met 3 weitasknopen en leg met de 2 linkse koorden en de 
2 rechtse koorden een knoop. Maak tot slot met alle 4 de koorden een knoop 
en knip de resterende koorden na ongeveer 1 cm af. Rijg 2 hartjeshangers aan 
een tussenring bevestig deze in de tussenruimte die ontstaan is door de twee 
knopen, aan het koord. 

Een basisinstructie met knopen vind 
je op www.aduis.com „Basisinstruc-
tie - Verschillende knopen knopen“.
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Geknoopt bandje met anker: Rijg 2 katoenen koorden in mint, ca. 120 cm lang, 
door een tussenring. Gebruik opnieuw de weitasknoop, maar laat dit keer alle 
koorden even lang. Maak 3 weitasknopen en leid dan de buitenste koorden 
naar binnen en maak nog 3 weitasknopen met de binnenste koorden. Deze „wis-
sel“ is één knoopelement en moet ongeveer 7 mm lang zijn, pas dan gaat men 
weer verder met de weitasknoop. Ga zo door met knopen tot ongeveer 15 cm 
geknoopt is en leg tot slot alle 4 de koorden in één knoop en kort de draden tot 
1 cm in. Rijg de ankerhanger op een tussenring en bevestig hem op de gewenste 
plaats aan het koord.  

Kwastje: Knip 4 ca. 10 mm lange koorden in roze 
af en vouw ze dubbel. Maak net achter de lus een 
wikkelknoop met een ca. 20 cm lang koord in 
mint. Plaats de lus in een tussenring. 

Lus aan een lederen veter: Een ca. 25 cm lang stuk lederen veter in een grote 
lus leggen, één uiteinde langer laten. Maak na ca. 5 cm met een ca. 30 cm lang 
katoenen koord in roze een 2 cm lange wikkelknoop. Rijg rocailles in pastelkleu-
ren op een nylondraad, ca. 7 cm lang, en knoop deze tot een cirkel. Knoop deze 
kraalring losjes in de lus van de lederen veter. 

Breng 8 rocailles in bruin Ø 3,5 mm op een 
prismastift aan en buig het uiteinde om tot een 
oogje. Breng aan op een tussenring.

Bevestig tot slot alle strengen met behulp van de tussenring aan de hartvor-
mige sleutelhanger.
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