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Benodigde materialen:
suède bandje plat 3mm donkerbruin, karabijnsluiting,
tussenringen, vetersluiting 10 mm, tussendeel rond

Benodigd gereedschap:
schaar, meetlint, tangen

Suede armband met metalen deel
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Deze eenvoudige armband past bij elke kledingstijl.
Hier laten we zien hoe je snel en eenvoudig zelf

 je persoonlijke armband kunt maken!

Leg voor je begint eerst alle benodigde 
materialen klaar.

Knip twee even lange bandjes in de 
gewenste lengte af (beter iets 

te lang dan te kort).

Vervolgens vouw je het suède bandje in 
het midden samen en haal je het door de 

hanger. Nu rijg je de twee losse 
uiteinden door de ontstane lus en trek 

je alles stevig aan (zie tekening).

Suede armband met metalen deel
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Suede armband met metalen deel

Plaats de suède bandjes precies naast  
elkaar in de veterklem en druk deze stevig 

met een tang dicht.

Buig een tussenring open, haal hem door 
het oog van de karabijnsluiting en door het 
oog van de veterklem. Sluit de tussenring 

weer.

Herhaal deze werkwijze (zonder de  
karabijnsluiting) aan de andere kant.

Veel plezier bij het knutselen!

Tip:
Als het armbandje te kort is, kun je 

het naar wens uitbreiden met  
tussenringen. Buig de tussenring open  

en haal hem door een  
gesloten tussenring.
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